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মহর্ষি পাণিনি প্রণীত স্ুগ্রসিদ্ধ সিদ্ধাত্তকৌমুদী ব্যাকরণের উত্তরাদ্ধ মুদ্রিত হইল। 
ইহাতে তিওন্ত গ্রকরণে ভাদি, অনাদি, খুহাত্যাদি, দিবাপি, গবাদি, তুদাদি, রুধাদি, 
তনাদি, ক্রার্দি ও চুরারি এই দশাবধ গণ; ণিজন্ত, সনস্থ, যওস্ত, যঙ্নুগন্ত, নামধাতু, 
কগাদিপ্রকরণ, প্রতারমালা, 'মাঝ্সনেপদ প্রকরণ, পরশ্মৈপদ প্রকরণ, ভাবকর্্ম গ্রকরণ, 
কন্মকর্ুতিঙ প্রকরণ, লকারার্থপ্রকরণ প্রস্ৃতি এবং কুদন্তপ্রকরণ ও উণাদিপ্রকরণ 
গ্রড়ৃ(ত যথাঞ্জমে পাণিনায় মুল সুত্র, ভট্টোজিদীক্ষিত কৃত বৃত্তি, জ্ঞানেন্ছ্র সন্বতী 
কৃত তত্ববোধিনী টীকা ও বিশদ বঙ্গানুবাদ সহিত বঙ্গাক্ষবে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

নৈণ্দক প্রকরণ, স্বরপ্রকরণ, গণপাঠ ও পাতৃপাঠ এবং লিঙ্গান্ুশানন দেবনাগরাক্ষরে 

যৃপ, বৃত্তি ও টীক্ষা এবং নিয়ে বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদের সহিত মুদ্রিত হইতেছে । সত্বরই 
প্রক্যাশত ভইবেক। ইহার “শষভাগে পাণিনীর অষ্ধ্যাম্সী শুত্রপাঠের অকারাদি- 

ক্র“ম গুচীপত্র প্রদত্ত হইবে। তন্দারা পাঠকবর্গের অল্লায়াসে পিদ্ধান্তকৌমুদীর সুত্র 
বহিষ্ষরণের সুবিধা £হইবেক। খক্ যুঃ সাম ও অপর্ধ এই চতুবিধ বেদ কআধাক়ন 
করনত গেলে প্রথমতঃ বৈদিকপ্রাকরণ ও স্বত্প্রকরণ উত্মরূপে আয়ত্ত করা উচিত। 

ইহ দ্বারা নৈ'দক পদলমুহের কোন্ স্থলে উদ্াত্তস্বর, “কোন্ স্থলে অগ্গদাত্ত ও কোথায় 
স্বরিতস্বর হইণে, তাহ। অল্পায়াসেই বুঝিতে পার! যাইবে । 

আমর। এই গ্রস্থের সংশোধন ও অন্বাদ ব্ষিরে যথেঞ্ যব ও পরিশ্রম করিতে 

ক্রুট ক'র নাই কিন্তু কতদুব কৃতকর্ধ্য হইয়া তাহ! বলিতে পারি না। এক্ষণে 
ইহ দ্বারা পাঠক মহোদরগণের যৎ কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেই সকল শ্রন 
সার্থক বোধ করল। 

অবশেষে কৃতজ্ঞ ত। সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, পণ্ডিত কুপচুড়ামণি মহামহে- 

পাধ্যার় শণুক্ত কষ্চনাথন্তায়পঞ্চানন মহাশয় এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আদ্যোপান্ত 
দেখিক্স। দিয়াছেন বলিয়া আম্বা ইহা! মুর্্রীত করিয়। পণগুত জনসমাজে প্রকাশ করতে 

সাহসী হইয়াছি। উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের প্রধান শিষা পূজ/পাদ পঞ্িত শ্রীঘৃক্ত 
বক্েখর স্থতিমুডামণি এবং পৃক্াপাদ পণ্ডিতশ্রীবুক্ত রামগোপাল কবরক্ধ মহাশয় প্রভৃতি 
স্থযোগ্য পঞ্ডিতপিগের সবিশেষ সাহায্য ব্যতীত এই হুর্বোধ গ্রন্থের অঙ্গবাদ ও সংশোধন 
কার্ধা কিহুতেই সুলম্পন্ন হইত না। 

এক্ষণে মহামান্ত অধ্যাপকগণের ও বিজ্ঞ পাঠকবর্ণের নিকট সাঞ্জনস্বে প্রার্থন! যে, 
ম্প্রকাশিত সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণের অগ্বাদ ও সংশোধন বিষয়ে ষে সকল ভ্রম ব 
সঙ্গতি দৃষ্ট হইবে, তৎসমুদায় কৃপাপুর্বক আমাদিগকে গানাইলে পরম গ্রীত ও 
অনুগৃহীত হইব এবং পুনঃ সংস্করণকালে সেই ক্রট সংশোধন ফরিব কিমধিকমিতি 

কলিকাত1। 

আদি-মামুর্বেদ ওবধালয়। বিনীত স্ীবিনোদল।ল সেন গণ্ড 
শকাব ১৮১৪ । 
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: উত্তরকৃদন্তগ্রাকরণণ্স্। : ৭১ ৮ 

২০০ | কষাদিফু যথাবিধ্যনু প্রয়োগঃ | ৩। ৪1 ৪৬৭. 

* আসার খরার স এবানুপ্রয়োস্ুবা ইত্যথঃ। তখৈবোদহৃতম্। 

২৯ 1. উপদংশন্ত তীয়ায়াম 1 ৩।৪। ৪৭ | 

ইতঃ রতি পূর্বকাল ইতি সন্বধ্য€তে। “তৃতীয়া প্রভূ তীন্যস্যতর হামিতি”। 
বা সমাসঃ /" সুলকোপদ্ংশং ভূক | সুলকেনোপদংশম্ | জশ্মানম্য 

জুলকস্থয প্ী প্রতি করণস্থাৎ 'তৃত্তীয়া। যদাপ্যুপদংশিনি। সহ ন শাব্দঃ 
সম্বন্ধঃ তগাপ্যার্থোহস্ত্যেব কর্ত্দন্াৎ। এউতাবতৈৰ সামর্থ্যেন  প্রত্যয়ঃ। 

“মমাসশ্চ তৃতীয়ায়ামিতি” বচনসামথ্যাৎ। | 

২০০। তখৈবেতি 4 নিমুলকাষং কবতীত্যা ছাদাঙ্গতমিত্ার্থঃ | 
২*১। মুলবে পদ" শমিত। অয়সর্থঃ।5 মুলকেন, ভুক্ত কিং কতা? উপদপ্ত4. কিমুপদস্তয ? 

অর্থানুলকমিতি লম্বধ্যতে |  এতাবতৈবেতি | া্ায়াতাখেহপি আ'থঁকানুয়মান্রেণেতা্থ। 
বচনসবমর্থ।দিতি। যদ হি তৃতীয়াস্তেন শব্দান্বয়ে সতোণ প্রতায়ো ভবেতৃর্হি করণে হন ইতিবং 

উপদংশঃ করণে ইতোব ত্রয়াৎ। ততশ্চ ক্রিয়ান্তর' প্রত করণত্বং মূলকেনেত্যস্বেষ্ঘমিতি তাবং। 

এতচ্চ মনো রমা গ্রস্থানুস।রেণোত্তম্। অত্র কেচিৎ। ১ ক্ম্মশাতভোব হও্মন্ত। অতোদ্দংশ 

ইত্যেবাস্ত্র উপমানে কন্রণীতাতঃ কন্মর্ীভানুবন্তা কর্ম্গুপপদে " উপপু বক।দ্দশেপমুলিতি ব্যখ্যায়তাং 

কিমনয়! কুন্ষ্টোভিৎ। ন চৈবং কশুণুপপদে টাউন সাদিতি বাচ্ত/ম্। করণে ইত্যুক্তেইপু্- 
দোষস্ত তুলাত্বাৎ। ন চ তৃতীয়ংপ্রভৃতীনীতি সুত্রে করণপ্রভৃতীনীতুগক্তে নাক্তোব দোষ: করণে 
হন ইত্যারভ্য বিকল্প ইতি সন্দেহবারণ।য় ব্য।খাানতে। বিশেষপ্রতিপত্তি্ট হি সন্দেহাদলক্ষণমিতি 

পরিভাবাম্বীকারাদিতি বাচ্যম্ । তৃতীয়া প্রভৃতীতি স্প্রে 'কশ্মুনি ্ রভৃতীতুক্তেছপি দোষাঁভাবাধ। 

কর্মণ্যাক্রোশে কুঞ্ঃ থমুঞ রসি দবশিবিদোরিক্যার্য বিকল্প ইতি সন্দেহস্ত ব্যাখা।নতে। বিশেষ- 
প্রতিপত্তিরিতি পরিভাময়া বারছিতুং শক্যত্বং তম্মহপদংশঃ .করণে ইত্যেব ব্রেয়াৎ ইতি মনোরস! 
চিন্তোত্যাহঃ। বঙ্ীতত্ত কর্ত্দণি ্রভৃতীন্স্ত তরক্টীমিতা্ে উপমানে কন্দণি চেতাতঃ কর্তুণীতা মুত 

উপদংশ ইত্যেব স্ুত্রমিতি স্বীকারপক্ষে কষনিষু যখাবিধানুপ্রয়োগে।হ'প বিকলেন ম্তাৎ। মণ্ডক' 

প্তাশ্ররণং ত্বগতিকম্।, উপদংশঃ : কুর্তি সুত্রস্থীকারপক্ষেপি মুলকে।পদংশ[মতি সম।সন্ত 
বৈর্জিকত্বাৎ সফাসাভাবৃপক্ষে মূলকমুপদংশমিতি বাক্য: স্তাৎ। 'ইধাতে তু মূলকেনোপ্টদংশমিতি 
করণে প্রভৃপ্ভীনীতি মনোরমোক্তে। তু -সমাসাভাবপক্ষে « মূলকেনোপদংশমিতি স্্ি্যত্যেব 
করণতৃতীয়ায়ঃ প্রবৃত্তেরিতি দিকৃ। | 

স্দরি৯। উপমান বাচক কর্ম এবং চকাষ্ঠু নির্দেশ হেতু উপমান বাচক ্তুর্ভা উপপদ 
হুইলে ধাতুর“উত্তর .ণমুল্ প্রত্যয় হয়।, যথা, -দ্বতনিধায়ং নিহিতৃং জলম। স্বতমিব 
চরিত সিত্যথ; | *অজনাশ্বং নষ্টঃ | অজ. ইব নষ্ট ইত্যর্থঃ | 
১ করাদি: বিষয়ে যে ধাতুর উতর ণমুল, প্রত্যয় হয়» প্র ধাতুর অগ্ুপ্রয়োগ 
ব্য ৫ সেইরূপ উদদুৎরণ দওয়া হইয়াছে,। 



1২০ শসিদ্ধান্তকৌমুদী। 

২০২। হিংসাথানাঞ্চ সমানকন্মকাণাম্ | :৩। ৪। ৪৮।: 

তৃতীয়ান্তে উপপদেহনুপ্রষ্নেগধাতুন। সমামকর্্নকাদ্ধিংসার্থায়াং ণমুল্, 

হ্যাৎ। দণ্ডোপঘাতং গাঃ কালয়তি। দণ্ডেনোপঘাতম্। -দগুতাড়ম্। 
সমানকন্্মরকাণীমিতি কিম? দণ্ডেন চৌরমাহত্য গ!ঃ-কালয়তি | 

২০৩ । সপ্ুম্যা চোপপীড়রুধকর্ষঃ 1. ৩1 ৪। ৪৯। 

উপপুর্বেবত্যঃ পীড়াদিভ্যঃ সপ্তমান্তে তৃতীয়ান্তে চোপ্রপদে পমুল্ স্তাৎ1 : 
পার্োপপীড়ং শেতে। দিনত পার্খাভ্যামুপপীড়ম্। ব্রজো- 

পরোধং-গাঁঃ স্থাপয়তি। ব্রজেন উপরোধং ব্রজে উপরোধং বা। পাণ্যুপকধং 
ধানীাঃ সংগৃহ্াতি । পাণাবুগকষম্। পাণিনোপকধম্। 

২*২। কালয়তাঁতি। কল বিক্ষেপে চুরাদিঃ। প্রেরয় তীতার্থঃ। দণ্ডতাড়মিতি। তড় আঘাতে 
অগ্মপি চুরাদ্িরেব। ৃ ৃ রঃ এ 

»* ২০৩। সপ্তম)াঞ্চেতি। উপপুক্লেভা ইতি । সুত্রে গীড়।দীন।ং সমাহারদ্বর্ঠং "কৃত উপপূর্ষরঃ 
গীড়,রুধ কর্ধ ইতি উত্তরপদলোপী নমাস ইতি ভাব | .ইহ সৌব্রং পুক্ত্র পঞ্চমার্থে গ্ুথমেন্তি জেয়ম্। 

কর্ষেতি শপা নির্দেশঃ। কৃষ বিলেখনে ইতাস্ত গুণসহিতত্তে চ্চ।রণত্তংফলং তুদ1দেববাদাস:। 
ধদ.পি বিলেখুনএর সাহপি পঠাত্েে তগ।পি এক্ষেত্রবিষয়কবিলেখনএব সূ প্রযুগাতে। পঞ্চাভিরলৈঃ 

কর্মতীতি দশনাৎ। এব তোদাদিকাৎ কৃষেঃ ভূগপ্রতায় এব ভবতি। ক্ষেত্রে উপবৃষ্য হলেনে।পঃ 
কৃষোতি ন ত্িহ ণমুলিতি স্থিষ্চমাকরে। 

২০১। এই সুত্র অবধি পুর্বকালের সন্বদ্ধ হইবে। ত্ৃচীয়াতৎপুরুষ সমাসে 
টা 'উপপুর্ধক দংশ ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রত্যয় হয়। "তৃতীয়! 

সতীন্তনাতরস্তাম্্” এই, সুত্র দ্বার! বিকল্পে সমাস হইবেশ যথা, মূলকোপদংশং ভুঙ্ক্তে 
এহলে দশ্তমান মূলকের* ভোজনের প্রতিঞ্জকরণত্ব হেতু মূলকেন, উপ্দংশম্ এস্থলে 
তৃতীয়া হইয়াছে । ধদ্যপি উপদংশের সহিত শব্দের সম্বন্ধ নাই বটে কিন্থ তথাপি বর্ন 

হেতু অর্থের সম্বন্ধ আছেই।. অর্থাৎ শব্দান্বয়ের অভাবেও কেবল আর্থিকান্বয়, দ্বারাই 
“সমাসশ্চ তৃতীয়ায়াম্্” এই বচন সামর্থ্য হেতু প্রতার হইবে । 

২%২। তৃত্তীয়ান্ত পদ উপপদ 'হইলে অনুপ্রযুক্ত ধাতুর সহিত এককর্দাক যে 
হিষসাধধাতু, তাহার উত্তর ণমুল্ প্রন্যয় হয়। . যথা, দণ্ডোপঘাতং গাঃ কালয়তি। 
দণ্ডেলীপঘাততম্। দগুতঁড়ম্। এককর্শক যেখানে না হইবে, সেখানে, সা, 
হইবে ? দ্গুন চৌরমাহত্য গাঃ কালর়তি। 

২০৩। সপ্তমান্ত ও তৃপ্তীয়ান্ত উপপদ হইলে ই 'পীড়, রুধ, কুষ দি 

কয়টা ধাঁতুর উত্তের খমুল্ প্রতায় হয়। যথা, পারস্বোপপীড়ং ণেতে ।*পার্থাভ্যামুপগীন্উম্ » 
ব্রজোপরোধুং গাঃ স্থাপ্বয়তি। ব্রজেন উপরোধং ব্রজে উপরোধং ব। পাণ্যুপকর্ম*4 
ধানাঃ সংগৃহ্াতি। শাণাবুপুকর্ষম। পাণিনোপর্যম্ বান, 



উন্তরকুদন্তএাকরণম্ 1 ৭২১ 

২০৪1 সমাসতো। ৩1৪1 ৫০। 

'তৃতীয়াসপ্তম্যো ধাঁতোর্মুল্ স্যাৎ সনিকর্ষে গম্যমানে।. কেশগ্রাহুং 

যুধ্যস্তে। কেশেষু গৃহীত্বা। হস্তগ্রাহম্। হস্তেন গৃহীত্বা | 

২০৫ প্রমাণে চ। ৩। | ৫১ |] 

তৃতীয়াসপ্তম্যোরিত্যেব । দ্ধ্যঙ্ষলোুকর্ষ খগ্ডিকাঁং ছিনত্তি। দ্ধযঙ্থলেন 
দ্যুঙ্গুলে বা উত্তকর্ষম্। 

২০৬-। অপাদানে পরীপ্সায়ামৃ। ৩। ৪1 ৫২। 

 পরীগ্দ্র। ত্বরা,। শয্যোগায়ং ধাবতি। 
২০৭। দ্দিতীয়ায়াঞ্চ। ৬। ৪1 ৫৩। 

পরাপ্দায়া্মিত্যেব | বগিগ্রাহং যুধ্যন্তে। লোষ গ্রাহম্ট। 

২০৪। সমাসন্তৌ। কেশ্রগ্রাহমিতি। কেশেষু গ্রহণং ভবতু ধা মা ভূৎ। সন্নিকর্ধপ্রন্তিপাদদনপরমেতৎ। 

২০৫। দ্ধ্য্গুলোৎকর্ষর্মিতি। দ্ধষে।রসুল্যেঃ সমাহ।রো দ্ধযন্ুলম্প এরা রা 
ব্যয়াদেরিতাচ্সমাসান্তঃ। দ্বাঙ্ুলেনোত্কৃত্য পরিচ্ছিট্তার্থঃ। উদ খণ্ড খণিকা, হুখত খ্ও৯ 
থণ্ডিকেতি মনে রমায়ামুক্তম্।? বদ্যপি হুন্বশন্দো বামনপধ্যায়তয়] ছেতনেঘেব প্রায়েণ জি 

অল্পে হুধে ইতি পৃথক গুত্রন্বার্তৎ তথ!পি হন্বদার্ণ ইত্যাদিনিত দিশাদচেতুনেধপি কচিন্তবভীত্যাহঃ 1 * 

২*৭। দ্বিতীয়ায়াস্। পরীগ্দ।য়ামিতোবেতি। কথং তর্ানুদাত্তং শপদমেকবর্জমিতি নহাত্র 

ত্বর।' গমাতে। অত্র2। . অশ্যাং হি পরিভাষায়াং ত্বরা বিবক্ষিত। তেন|য়মর্থঃ। “উদাতঃ 
স্বরিতে! বা যর বিধীয়তে তত্র তৎমমকালদৈবৈকমচং বর্জয়িত্বা পরিশিষ্টমনুদাত্তং কর্তব্যং ন' 

বিলন্বিতব্যমিতি”। যষ্টিগ্রহমিত্যাদি। এবং খলু যুদ্ধায় ত্বরস্তে যদাসন্নং যষ্টাদিকমপি গৃহীত্ব। ধাবস্তি 
নাযুধং প্রতীক্ষ্ত ইতি ভাব: । 

»২০৪। তৃতীয়ান্ত ও সপ্তম্যন্ত পদ উপপদ হইলে এবং সন্িকর্ষ, অর্থ বুঝাইলে 
ধাতুর উত্তর ণমূল্ প্রতায় হয় । যথা, কেশগ্রাহং ফুধ্যন্তে কেশেষু গৃহীসবা | হস্তগ্রাহম্। 
হস্তেন গৃহীত্বা। টি 
৯০৫ । *তৃতীয়াস্ত ও সপ্তম্যন্ত পদ উপপদ হইলে এবং প্রমাণ অথ বুঝাইন্সা তুক্ন 
উত্তর ণমুল, প্রতায় হয়। যথা, দ্ব্যঙ্গুলোতকর্ষং খণ্ডিকাং ছিনত্তি ্াঙ্ছুলেন দ্বাসুলপেবা 
উতৎকর্থ। 

২৩৩, অপাদানকারক অর্থাৎ পঞ্চাত্ত পদ উপপদ হইলে এবং পরীগ্দ! অর্থাৎ 
তব অথ বুঝ্ঠাইলে খাতুর উত্তর ণমুল.গ্রাতায় হয়। যথা, শয্যোথায়ঞ্জ ধাঁকতি॥ : 

২০৭% দ্বিতীন্রাস্ত পুদ উপপদ হইলে ধাতুত্র উত্তর. বর! অর্থে ণমুল. *প্রত্যুয় হয়.। 
বথা, যন্টিগ্রীহং যুধ্যত্তে |. লোইঈকহম্। 

ক (৯১) 



পহং িক্ান্তুকৌমুদী। 

২০৮। চিনির | ৬1১1 ৫৪। 
_খুঁরী উদ্যমনে। 'ইত্যন্তৈচো বা আৎ. স্তাঁ ণমুলি। “অন্তপগোরং, 

যুধ্যস্তে। অস্যপগারম্। 

২০৯.। স্বাঙ্গেছুঞ্রুবে | ৯৩৮1 ৪ 1 ৫8.1- 
ব্রিতীয়ায়ামিত্যেব। অধ্রবে স্বাঙ্গে দ্বিতীয়াস্তে ধাতোর্ণমুল্। জরি, 

ক্ষেপুং কথয়তি। ভ্রবং.বিক্ষেপম্। অপ্রবে 'কিম্ ? ? শির উক্ষিপ্য। 
যেন বিনা ন জীবনং তদ্ ধ্রুবম্। 

২১০ | পরিক্িশ্যমাঁনে চ। ৩। ৪1 ৫৫। 

. জর্ববতো বিবাধ্যমানে স্বাঙ্গে দ্বিতীয়ান্তে ণমুল্ স্যাৎু। . উরঃগ্রাতিপেষং 
যুধ্যান্তে। কৃৎ্স্সমুরঃ পীড়য়ন্ত ইত্যর্থঃ। “উরোবিদারং প্রতিচস্করে নখৈঃ। 
টি 

.বিশিপতিপনদিক্কন্দাং ্যাপ্যমানাসেব্যমানয়োঃ। 
৩1 ৪। ৫১৬। 

দবিতীয়ায়ামিত্যেবণ দ্বিতীয়ীন্তে ' উপপদে - বিশ্যাদিভ্যে ণমুল্ স্যাদ্ 
ধ্যবপ্যমানে আলেব্যমান্ছে চার্থে গম্যৈ ।* গেহাদিদ্রব্যাণাং বিশ্যাদিক্রিয়াভিঃ. 
স্বাকল্যেন সন্বন্ধো 'ব্যাপ্তিঃ। ক্রিয়ায়াঃ পৌনঃপুন্যমাসেবা। নিত্যবীপ্- 
সয়োরিতি . দ্বিত্বং তুন ভবতি . সমাসেনৈব স্মভাবতস্তয়োরুত্তত্বাশ। 
যদ্যপ্যাভীক্ষ্ণ্যে ণমুলুক্ত এব তথাপি উপপদসংজ্ঞার্থমাসেবায়ামিহ পুনর্বিধিঃ $ 

০২৮ অন্কগগোরমিভি। অসিমুদ্যম্োত্যর্থঃ। 

২০৮। ণমুন্তু প্রত্যয় পরে ” থাকিলে উদ্যমনার্থক অপপূর্বক গুর ধাতুর এচের 
অর্থাৎ ওকারের স্থানে বিকল আকার হয়। যথা, অশ্থপগোরং মুধ্যন্তে অন্তপগারম্। . 

২০৯। দ্বিতীয়াস্ত স্বাঙ্গবাচক শব্দ -উপপদ হইলে 'অনিশ্চয়ার্থে ধাতুর উত্তর ণমুল, 
গ্রত্যয়গ্য়। যথা, ভ্রবিক্ষেপং কথয়তি। ভরবং বিক্ষেপম্। যেখানে নিশ্চয়ার্থ বুঝাইবে 

সেম্থাল কি হইবে ?' শিং উৎক্ষিপ্য। যাহা জী ীহ জীবিত থাকে না,০তাহার 

নাম ঞব | 
২১০ । পরিক্লিশ্তমান অর্থাৎ র্কোভাবে, নিবাধ্যসান অর্থ / বুঝাইলে এবং, 

্বিতীয়াস্ত স্থাঙ্গবাচক.শবু উপপদ হইলে ধাতুর উত্তর পমুল, প্রত্যয় হয়। যথা»-উরঃ 

প্রতিপেষং যুধ্যন্তে ! কতদূর: পীঁড়মন্তে ইত্যথঃ । “উরো বিদারং প্রতিচদ্বরে । নখৈঃ৯ 

এই প্রয়োগটা নিশ্চয়ার্থঝ | 



উত্তুকৃদন্ত প্রকরণম্)। ৭২৩ 

গহানু প্ররেশমাস্তে গেহলেহমন্তরপ্রবেশম্ | গেহমনুপ্রতবশমনুণ্রবেশম্ ] 

*এবং গেহানুপ্রপাতম্। গেহানুপ্রপাদম্। * গেহানুস্কন্দম্ | অসমাসে তু 
€গহম্ত গমুলন্তন্ত চ পর্যাঁয়েণ দ্িত্বম্। 

২১২। অস্যপ্তিতৃমোঠ ক্রিয়ান্তরে কালেযু। ৩। ৪ 1 ৫৭। 

ক্রিয়ামন্তরয়তি বাবধত্ত ইতি ক্রিয়ান্তরঃ। তস্মিন্ ধাতর্থে বর্তমানা; 

দুশ্তাতেস্তৃয্যুতেশ্চ কালবাচিযু দ্বিতীয়ান্তেমু উপপদেষু 'ণমুল্ শ্যা। 

দ্বযহাত্যাসং গাঃ পায়য়তি ৷ দ্যহমত্যাসম্। দ্ল্যহতর্ষম্।. দ্বযহং তর্ষম্। 

অত্ালনেন তর্যণেন চ গবাং পানক্রিয়াং ব্যবধীয়তে। অদ্য পায়যিত্বা 

দ্যহমতিক্রম্য পুনঃ পায়য়তীত্যর্ঘঃ । 

১১৩৪ .নান্যাদিশিগ্রহোঃ।: ৩। ৪1 ৫৮, 

দ্বিতীয়ায়ামিত্যেব। নামাদেশমাচষ্টে”। নামগ্রাহমাহ্বযরতি। 

২১১) উপপদসংজ্ঞার্থমিতি । বিশি পত্তীতি হুত্রে ছ্বিতীবায়াস্গিত্যনু ব্না ত্দুন্তক্তোপপদ- 
সংজ্ঞামিতার্থঃ। ্ | 

' ২১১। দ্বিতী্নান্ত পদ উপপদ হইলে এবং ব্যাপামান ও আঁসেব্যমা অর্থ বুঝাইলে 
বিশ, পত, পদ, স্বন্ধ.এই চীরিটা ধাতুর: উত্তর ণষুল্ প্রত্যপ্ন ভয়ী। গৃহদ্রবযের "বিশ 
প্রভৃতি ধাতুর সহিত যে সাঁকল্ে সম্বন্ধ তাঁহার নাম বাপ্তি। আসেবা' অর্থাৎ ক্রিয়ার 
পৌনংপুভ্তপ পনি তাবীপ্সয়ো ৮ এই হুত্র দ্বার সমাসের দ্বারাইধ্্বতাবতঃ নিত্য ও বীগ্গার . 
উক্তত্বু হেতু দ্বিত্ব হইবে না। যদিও আভিক্ষ্য অর্ধে ণমুল্ উক্ত হইয়াছে তাহা হইলেও 
উপপদ্দের জন্য আমেব৷ . বিষয়ে “পুনর্বিপাঁন হইবে, “ইহা! -বুঝাইতেছে। যথা»: 
গেহানুপ্রবেশমাস্তে গেহং গেহমনুপ্রাবেশম্ | এইরূপ গেহান্ু প্রপাতম্। গ্রেহাঙ্গপ্রপাদম্। 

'গেহানুস্কন্দম্। অদম[স বিষয়ে কিন্ত গেহ শব্দের ও পমুলু প্রত্যয়াস্ত শবের পর্যায়ক্রমে 
দ্িত্ব হইঞহ। 

। ২১২ ক্রির়ীকে ত্মন্তর অথাৎ ব্যবধান করে যে ক্রিয়।. তাহার নাম কির) 

এ ক্রিয়াস্তর ধাতব” হইলে তাহাতে বর্তমান, কালবাচক দ্বিতীর়াস্ত পদ উপপদ হইলে 
অগ ভ-তঁব ধাতুর" উত্তর « গষুল্ গ্রত্যন হয়। ঘর্থা, দ্বাহাত্যাসং'গাঃ পায়ক্তি ছ্বাহ্ত্যাসম্। 
দ্যুহতর্ধম্। ছাহনর্ষম্। -অত্যপন্মেন তর্যণেন চ গবাং পানক্রিাং _ব্যব্ধীয়তে অদ্য 
পরি হবাহমতিক্রম পুনঃ পায়য়ভীতাথ % 1 
২১৩! দ্বিতীয়ত ম।মন্ শব প্উপপদ হইলে আত্পু্বাক দিশ ও গ্রহ ধাতুর উত্তর. 
গুল প্রতায় হয়। * নামদেশাভষ্টে নামগ্রাইমাহবয়তি। , 



৭২৪ _ শসিদ্ধান্তকৌমদী । 

২১৪ |  অব্যয়েই্যথাভিপ্রেতা্যানে কৃঞঃ জ্ঞাণমুলেখ! | 
৩। ৪1 ৫৪। 

'অযথাভিপ্রেতাখ্যানং নাম আত প্রয়স্যোচ্চৈঃ, শ্রিয়স্ত চ নীচে কথনম্। 
উচ্চৈঃকৃত্য উচ্চৈঃকৃত্বা উচ্চৈঃকারমপ্রিয়মাচসে ৮ নীচৈঃকৃত্য নীচৈঃকৃত্ধা 
নীচৈঃ কারং প্রিয়ং. ব্রতে। 

২১৫। তির্ধ্যচ্যপবর্গে। ৩। ৪ ৬০।, 
তির্য্যক্শব্দে উপপদে. কু্রঃঃ জ্জ্বাণমুলৌ জ্তঃ ননী গম্যায়াঁম্ন 

তির্য্যক্কৃত্য তির্ঘ্যক্কৃত্বা থতঃ। তির্ধ্যক্কারং সমাপ্য গত ইত্যর্থঃ।: অপবর্গে 
কিম্ ? তির্য্যক্কৃত্বা কান্ঠিং গতঃ। 

২১৬। শ্বাঙ্গে তদ্প্রত্যয়ে কৃভোঁঃ। ৩1 ৪.। ৬১। 

 মুখতঃ কৃত্য গতঃ। মুখতঃকৃত্বা। মুখতঃকারমূ | যুখতোভুয় । 
মুখতোভূত্বা" মুখতোভাবম্। -. | | 

২১৪। অব্যয়ে। অযথেতি। ন যথীভিপ্রেতং তখ।খা।ন ইতার্থঃ।: প্রিয়ন্তেক্চৈঃ অপ্রিয়ন্ত চ 
'নীচৈঃ কথনং যথাভিপ্রেতাখ্যানম্। ভদ্বিপরীতাখ্য/নে ইতি যাবৎ। নন্প্রিয়।থানে ইত্যেব কুতো 
নে।(ক্তমিতি চেদত্রাহুঃ। প্রিয়ন্তর্ঠ নীচৈঃ কথননপি প্রিয়।খা।নমেব ন হপ্রিয়খা।নমিতি নীচ 'বৃত্য 

নীচৈঃক।রং প্রিয়ং জতে*ইতি প্রয়োলে। ন স্াৎ। অপ্রিয়শ্ত নীচঃকথনমপ্য প্রিয়।খানমিভি | 
নীচৈঃকুতা নীচৈঃকারযৃপ্রিয়ং ক্রতে ইতি প্রয়ে।গে।»পি শ্যাদিভাযথাভিপ্রেতাখ্যানে ইত্যুক্তমিতি | | 

২১৫) তিধ্যক্কৃত্বেতি। অনুষ্ুত্বাদগ্রতঃ স্থিতং পার্শতঃ কৃত গত ইতার্থঃ। 

২১৬। স্বাঙ্ষেণ "যম্মাৎ তস্প্রতায়ন্থম্মিন ম্বার্গে উপপদে ইতোকে। প্রত্ায়গ্রহণপরিভা।যয়। 

তন্প্রত্যয়ান্তে শ্বাঙ্গে ইত্যন্তেণ তদ্ চাঁসৌ প্রতায়শ্চেতি কর্মধ।রয়ঃ | . তন্প্রতায়ে পরতে। যৎ 
্বার্শং তক্মিরপপদ ইতি তু প্রাঞ্চঃ। তত্র যদ্যপি স্বাজমাত্রং *নোপপদং তথ।পি তশ্মিন্নিত্যেতৎ- 
পরক্িতিপ্রতায়সমুদায়পরমিতি বোধ্যম । মুখতহঃকারং মুখতে হুয়েতি । ভ্তাণমুলোঃ কৃুবোশ্চ 
যখাসংখ্যং €লষাতে ইতি ভাবঃ। মুখতইত্যবদা1 দ্বাৎ সপ্তপ্যর্থে তদ্সি:। প্রতায়গ্রহণং কিম? 
মুখে তশ্তত্তি মুখ তন্থ উপক্ষয়ে ক্ষিপ্। ধাতুতু।দিহা ত্বসন্দ্রন্েতি দীর্থো ন। মুখতঃ কৃত্বা গত ইতি 
কাপিকাঁদে৷ স্থিতম্। বস্ততস্ত ্রতায়াপ্রতায়পরিভাষয়ৈবেইটনিদ্ধে প্রত্যয়গ্রহ্ণং সুত্যজমূ। 

্। অব্যয় শব্দ উপপদ হইলে এবং অবথ।ভিপ্রেত আখান বুঝাইলে কৃএ 
য় স্তর জ্তা ও ণমুল্-প্রতায হয়। অপ্রিয়ের সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে এ্রবং-প্রিয়ের সম্বন্ধে 
অনুচ্চৈঃস্থরে কথনকে অযথাভিপ্রেতাখ্যান বলে । বগা, উঠ্েঃকৃত্য। উন্টগবতা। 

উচ্চৈঃকারমপ্রিক্পমাচষ্টে। নীচৈঃক্ত্বা। নীচৈঃকারং নীচৈকত্য প্রিয়ং ভ্রুতে। 
২১৫।: সমাধ্টি অর্থ বুঝাইলে 'এবং তির্যাক্ শব উপপদ হইলে কঞঁ ধাতুর*্উত্তর 

জু! ও ৭মুলু প্রত্যয় হয়। বা, তির্যযকৃকৃত্য গতঃ তির্্যকৃকারং মমাপ্য গত; ইত্যথ। 

'অগ্বর্ অঁ্থণৎ সমাপ্তি অর্থ ন| বুঝাইলে”্কি হইবে £ তির্য্যকৃকৃর্ধ। কাঁঠং গতঃ ৭ 

রগ 

সক 



সিদ্ধাস্তকৌমুদী। 
শউভ্ভল্লার্দ্ন॥ 

শীত্রার্ন্তীচণৈ্ড” গ্ের্দাহধিভিরহর্দিবম্। 
তোষ্ট.য্যমানোহপ্য গুণো বিভূর্বিজয়তেতরাম্ । 
পূর্ধবার্দে কথিতাস্তর্য্যপঞ্চমাধ্যায়বর্তিনঃ। 
প্রতায়া অথ কথ্যন্তে তৃতীয়াধ্যায়গোচরাঃ ॥ 

অথ তিওভ্তভাদিপ্রকরণম্ । 
তত্রাদৌ দশ লকারাঃ প্রদর্শ্যস্তে । লট্। লিট্। লুট। লুট্। লেট্। 

লোই। লঙ্। লিঙ। লুঙ। লৃঙ্। এযু পঞ্চম! লকারশছন্দোমাত্রগোচরঃ 
রা ্্ারররল্পিটি্্যারপরধাসাগারর8৯৮৭৬, তারার রহ এসপি, এ 3৮৮ *০৫৪  স্*- রানার ৬টি 

অজ্ঞাননাশনে দক্ষং দীক্ষিতং ভক্তরক্ষণে । 

বটমুলাশ্রয়ং ত্রযক্ষং দক্ষিণা মৃত্তিমা শ্রয়ে ॥ ১ | 

প্রন্থমধ্যে বিগ্ববিখাতার কুতং মঙ্গলং শিষ্যশিক্ষার্থং নিবর্াতি শ্রোতরেত্যাদিন।। প্রোত্রিযহ্য ভাষঃ 
শ্রোত্রং হা়নাত্তযুবাদিত্যোহপিতিহৃত্রে শ্রোত্রিযন্ত যলোপশ্চেতিবার্িক1দ্যলে।পে অণ্ প্রত্যয়ে চ ঘণ্ডেতি-, 
চেতি ইকারলোপঃ | অর্থতে! ভাব অর্থস্তী। গুণবচনব্রাহ্মণার্দিত্য ইতিস্থাত্রে অর্থতো নুম্ চেতাকেনুস্ 
্যঞ চ ধিদ্বাৎ ভীষি হলন্তদ্ধিতস্তেতি যলোপঃ। তাভ্যাং বিত্বৈঃ শ্রৌত্রার্স্তীচপৈঃ| তেন বিশ্ব ইতি- 
চণপ্। শ্রোত্রিঘত্বষেগাতাভ্যাং প্রসিদ্ধৈরিভার্থঃ। কিঞ্চ গুণ্যেগুণবস্তিঃ প্রশস্তগুণযুক্তেরিতি যাবৎ । 
রূপাদাহতপ্রশংসয়োরিতিনৃত্রে অন্েভ্যোহপি দৃশ্যতইত্যুকা গুণ্যাঃ ব্রাহ্মণ! ইত্যন্য ভাষ্যাদাবুদাহৃতত্াৎ। 
অহর্দিবমিতি। অহন্তহনি প্রত্যহমিত্যর্থ:ঃ । অচতুরেত্যাদিন] নিপ।তনাৎ সাধুঃ। তোট্্যামান ইত্ি। 
স্তোতেধওস্কাৎ কর্ম্মণি শানচ্ সার্ধধধাতুকে ঘগিতি ধাতোর্ধক আনে মুগিতি মুক। অপিশবেন আপাততে 
বিয়োধং দ্যোতয়তি। বস্ততত্ত নবিরোধঃ। স্ততিগ্রয়োজকীভূতানামনগ্তকল্যাণগুণামাং শ্রুতিস্বৃতি- 
সিদ্ধত্বেহপি . রিরদাদিবন্যাবহারিকতবাত্তদক্জাবন্থা পারমার্থিকত্বাদেং। তচ্চোত্ররমীমাংস।য়াং ম্পষ্টমেব।, 
বিভুর্বাপকঃ পরমেখ্রঃ। অতিশয়েন বিঅয়তে বিজয়তেতরাম্। সর্ব্বোৎকর্ধেণ বর্তত ইতি ফলিতৌহর্ঘ।.. 

ং জেরিতি তঙ। তাস্তাদ্থিবচনবিভজ্োত্যাদিন। তরপি কিদেভিগুবারঘাদাদ্বিতামূ। মস্থিছ 
ত্তরগ্, ছুত এব বিজন্গত ইত্যন্ত অপ্রাঁতিপদিকত্বাদ তিওস্তত্বাচ্চ। নচ সহহুংপত্াত্ সহেতিধোগ- 

ধিভাগ।তিওস্তেৰ বিশবান্ত সদাসে প্রাতিপদিকতং স্টাদেবেতি বাচাম্। সচ ছনান্ডেষেতি ততরত্যগ্রন্থেল 

ক (১) 



২ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১। বর্তমানে লট। ৩1৩ । ১২৩। 
বর্তমানক্রিয়াবৃত্বের্ধাতোর্লট স্যাৎ। সাবিত । 

২। লঃ কন্মণি চ ভাবে চাকন্মাকেভ্যঃ । ৩। ৪1 ৬৯। 

লকারাঃ সকম্মকেভ্যঃ কর্মাণি কর্তৃরি চ স্থ্যরকর্্মকেভ্যো ভাবে কর্তরি চ। 

সহ বিরোধাপত্রেঃ। কিঞ্চ প্রাতিপদ্িকত্বাভ্যুপগমে সোরুৎপত্তিং গ্তাৎ। লিঙ্গসর্ধনামতাত্যুগগসেন নপুংসক- 
ত্বাৎ সোর্পুকাপি হ্ুন্বো নপুংসকইতি হৃন্বো হুর্্বারঃ স্ত/ৎ। সমুদায়াস্তর্গতক্ত জয়তইত্যন্ত তিওস্তত্বেঘপি 
সাকাঙ্ষত্বেন অপামর্ধ্/ৎ ততোহপি তবিতুং নার্থতি। সমর্থঃ পদবিধিরিতি পরিতাধিতত্বাৎ আমস্তেন 
বিশে! যুজযত ইতি কল্পনায়াং ডু অন্তরঙ্গত্বৎ পরস্মৈপদপ্রবৃত্তৌ। বিক্লয্নতিতরমিতি স্তাদিতিচেদত্রাহঃ | 
সমুদ্ায়াস্তর্গতাজ্জয়তইত্যন্মদেব তরপ্। নচ তন্ত বিশব্দেন সহ সাকাজ্ত্বেনাসাম্থ্যং শঙ্ক্যং তিওভ্তক্ট 
প্রধনত্বেন সাঁপেক্ষত্বেহপি দেধাভাব।ছুপসর্গন্ত দ্যোতকত্েন প্রত্যেকমর্থ এব নাস্তীতি সাকাজ্তায়। 

বন্তুমশক্যত্বাচ্েতি । বৃত্তকখনপূর্বকং বর্তিষ্যমাণম।হ। পূর্ববাদ্ধ ইতি। হলস্তেযু স্পৃশোহনুদকে কিন্ 
খত্বিক্দধৃক্ত্রগিত্যাদিনা! ক্ষিনাদিব্যুৎপাদদং প্রাসহ্গিকমিতি ভাব: । তুরয্যশ্তুর্থঃ। চতুরশ্হয়তাবদ্য- 
ক্ষরলোপশ্চ্ত্যেক্তত্বাৎ। অথেতি। ইহাপি কৃৎম্থ ণচঃ স্বিয়ামঞ্ অণিমুণ ইত্যঞাদিবযুৎপাদ্দনং 
প্রাসঙ্গিকং বোধ্যম্। প্রাধান্যেন তু তৃতীক়াধ্যায়স্থা এবেহোচ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অনুবন্ধভেদেন ভেদ- 

মাশ্রিত্াহ। দশ লকার1 ইতি। প্রদরশ্ান্ত ইতি। যদ্যপি পঞ্চমলকারে রূপাঁণি অধুন! ন বুৎপাদাপ্তে 
তথাপি লকারঃ স্বরূপেণ প্রদর্শ্যতে । লঃ কর্দণি চ ভাবে চাকর্পকেত); লশ্তেত্যা দিহত্রবিষয়তাং ব্যুৎপ1- 
্য়িতূমিতি ভাবঃ। পঞ্চম ইতি। লেডিত্যর্থঃ। লট্লিডিতি ন্বেক্তমপেক্ষয়েব লেটঃ পঞ্চমত্বং ন তু 
স্ুতআোক্তক্রমেণেতি বোধ্যস্। 

১। বর্তমানে লট্ ইতি । বর্তমানইত্যেতৎ প্রকৃত্ার্থবিশেষণমিত্যাহ । বর্তমানক্রিয়াবৃত্তেধাতোরিতি,। 
ধাঁতোরিতি সুত্রমাত্রভৃতীয়াধ্য।য়াস্তমধিক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। লট. স্তাদিতি। তন্ত বাচ্যত্বমমুপদমেৰ 
স্চুটোভবিষ্যতি। বর্তমানকালস্ত ন তদ্বাচ্যঃ কিন্তু দেযাত্য এব । লঙদিখপি ভূতাদিকাঁলো যখাযখং 
দেযোত্য এবত্যবগন্তব্যম্। বস্ততস্ত বাচ্যত্বাভ্যুপগমোহপি স্থগম ইতি বিধ্যাদিনুত্রে বক্ষাামঃ। অটা- 
বিতাবিতি। অকার উচ্লারণার্থ ইতি তু নোক্তং লিডাদিবৈলক্ষপাসম্প। দনাত্তস্তাবস্তবস্তবাত্ব(ৎ॥ 

২। লঃ কর্পণি চেতি। চকারাৎ কর্তরি কৃিত্যতঃ বর্তরি ইত্যনুকৃষ্যতে । সকর্পাকবিষয়ং চেদ্ম্ 

আকর্ধশাকেধু কর্ধণীত্যংশহ্ত বাধিতত্বাস্তাবে চেত্যুত্তরবাক্যেন তত্র তত্র বিশেষবিধানাচ্চ তদেতদাহ্॥ 

ধিনি নিগুণ হইয়াও শ্রোত্রিয়ত্ব এবং যোগ্যত। দ্বার! প্রসিঙ্গ ও প্রশস্ত গুণযুক্ত 
মহর্ষিগণকর্তৃক অহোরাত্র সংস্কত সেই নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ সর্বব্যাপী জগদীশ্বর সর্বোৎ" 
কবূপে বর্তমান রহিয়াছেন। 

. চতুর্য ও পঞ্চম।ধ্যায়স্থিত্র প্রত্যয়, সকল পূর্বভাগে কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি; 
তৃতীয়াধ্যায়বস্তী, প্রত্যয়, সকল, কথিত হইবে। তন্মধ্যে দশ লকার প্রদর্শিত বইতেছে।। 
যথা, লট্, লিটু, লুঙ্, জৃট্, লেট্, লঙ্্, লিঙ্, লুঙ, লৃঙ। ইহাদের মধ্যে পঞ্চম লকার 
অর্থাৎ পলেট্* বিভক্তির প্রয়োগ কেবল বৈদ্দিক প্রকরণেই দেখিতে পাওয়া যায়। 

১। বর্তমানকালার্থে বিদ্যমান যে বায় আহার উদর লাই বিভব কট্টর 
অ এবং টইৎবার়। ল্থাকে। 



তিওস্তভবাদিপ্রকরণম্। ৩ 

সধন্দটকেতা ইতি ।” ভাবে চেত্তি। চকারেশ কর্তেবানুকৃধাতে ন তু কর্দ অসম্ভবাত্তদাহ। তাবে 
কর্তরি চেতি। নু ভাবকর্শীপোরাত্মনেপদবিধার্ীনিছধাৎ বর্তরীতি পরন্মৈপদবিধানাচ্চ জ্ঞাপকা প্ল- 
কারাণাং ভাবকর্মকর্তারোহর্থ। অন্টুষাতুং শক্যত্ত ইতি কিমনেন সুত্রেপ। মৈবম্ | অসত্যশ্মিন শুতে 
সকর্মকেভ্যোহপি ঘঞাদিবস্তাবে লকারাপত্তে। ঘটং ক্রিয়তে দেবপত্তেনেত্যাদিপ্রয়োগঃ প্রসজ্যেত। 

উন্মাতৃদিত্যেতদর্থমেতৎপুত্রন্ঠাবন্কন্তাৎ। ন চৈবমকশ্পকেভ্যে! ভাবে ল ইত্যেব নুত্র্যতাং ভাবে 
অকর্মকেত্য এবেতি নিযপ্নমার্থমিতি- বাঁচ্যম্ । অকর্শকেভ্যো ভাবএবেতি বিপরীতনিয়মাপত্তযা 
কর্তরি তেভো] লকারানাপতে: | তশ্মান্ভীবে চেতি চকার আবশ্টঠাকঃ। ন চৈবং ভাবে চাকর্মকেভা 

ইত্যেবাত্তিতি বাচ্যম্ | ভাবে কর্তরি চাকশ্নকেভ্য এবেতি নিয়মাপতৌ। সকর্মকেভ্যো ভাবইব 
কর্তধ্যপি লকারানাপত্তেঃ । নম্বেবমপি লশ্চ ভাবে চাকর্শকেভ্য ইত্যেবান্ত চকারেণ কর্তৃরীত্য- 
চুফধপাল্লকার; সকর্শমকেড্যং কর্তরি স্ারকর্মকেড্যো ভাবে কর্তরি চ হ্ারিত্যর্থে পর্যাবসিতে কর্ণ 
তুজজ্ঞাপকাস্তবিধ্স্তীতি কিমলেন কর্দদণীত্যনেনেতি চে মৈবমৃ্। উত্তরশত্রে তয়োরিত্যনেন কর্মণোহপি 
পরামর্শার্থং তশ্মাবশ্তাকতয়া জ।পকান্ুসরণক্লেশহত বৈরর্ধা।ৎ তল্মাদ্যথান্ত।সমেব রমণীয়ম্ । অস্ত্র 
নৈয়ায়িকাং | লকারাণাং কৃতাবেব শক্তি্লাধবান্ন তু কর্তরি কৃতিমতঃ কর্তৃত্বেন তত্র শক্কো৷ 
গৌরবাদ দেবদত্ত ইত্যাদি প্রথমান্তপদে তল্লাভাচ্চ ॥ দেবদত্তঃ পচতীত্যত্র ছি দেবদত্তো বিশেষাঃ 

যন্তো বিশেষণমাশ্রয়ত্বং তু সংসর্গঃ। তথাচ পাকানুকুলকৃত্যাশ্রয়ো দেবদত্ত ইত্যাদি শাববোঁধোহপি 
সুষ্ঠ পপদ/ত ইতি তন্ন পচতীতুযাক্তে পাককর্তী কঃ ইত্যাক।জ্ষানুরোধেন লকারাপাং কর্তরি শক্তিরিত্যত্যু- 
পগস্তমুচিতত্বাৎ। পাকানুকুল। কৃতিরিতি শাব্দবোধাভাপগমে তু কল্গিন্লিত্যাকাঙ্ষা হাৎ। কন্তোতি 
বা। ন চৈককর্তৃকা পচিক্রিয়েতি শাববোধাভ্যুপগমেহপি ক ইত্যাকাঞঙ্জ। নোপপদ্যতএবেতি শঙ্কাম্ । 
কর্তসামানতবোধে সতি ক ইতি কর্তৃবিশেষাকাজ্ায়াং বাধকাভাবা্থ । নাপি দেবদত্তকর্তৃক। 

পচিক্রিয়েত্াক্তেইপি বশ্িন্নন্তি কম্ত বেত্যাকাজ্জ। ছুর্বারৈবেতি শক্ষ্যম্ 1. বিব্লুত্যনুকুলব্যাপারন্ৈব 

পচিক্রিয়াত্াৎ তদাশ্রয়ন্ত দেবদতুস্ত কর্তৃতাৎ ক্রিয়া শ্রয়ত্বে নিশ্চিতে কনম্মিন্নিত্যাদ্যাকাক্া য় অপ্রবৃত্তেঃ । 

কিঞ্চ পচস্তং দেবদত্তং পশ্ঠ পচতে দেবদত্তায় দেহি পচমানস্ত দেবদত্তন্ত ভ্রব্যমিত্যাদৌ শতৃশান- 
জারদীনামপি তিবাদিবল্লাদেশত্বাবিশেষেণ তেত্যোহপি বুতিমাজঅবোধাপত্েঃ । ন টেষ্টাপত্তিরাশ্রয়ত্বং 

ংসর্গ ইতুযু্তত্বেন পাকানুকুলকৃত্যাশ্রয়ং দেবদত্বং পশ্ঠেত্যাদ্যর্থস্বীকারে দোধাভাবাদিতি বাচ্যম্। 
নামার্থয়োর্ভেদাবয়ন্ত স্বপরসিদ্ধত্তবিরুদ্ধত্বাথ । ন্ চৈবং নামার্ঘয়োরতেদসংসর্গব্যুৎপত্তান্ুরোধেন 
শতৃশানজাদীনাং কর্তরি, শক্তিস্তিবা্দীনাং কৃতাবেবেতি বৈষম্যং স্বীক্রিরতে প্রাসাণিকগৌরবশ্যাদোব- 
ত্বাদিতি বাচাস্। স্থান্তেব বাঁচকো। লাঘবান্ন ত্বা্দেশো গৌরবাদিতি স্বসিদ্ধান্তন্ত পরিত্যাগাপত্তে: | 
রামঃ জ্ঞানং কতরদিত্যাদ্দৌ সোব্ধিসর্গে সোরমি সোরদভি চ কৃতে লাঘবাৎ স্ত্বেনৈব শক্ষির্ন তু 
তত্তঙ্পেণেত্যার্দিতবদীয়ব্যবহারক্াসঙ্গতটাপত্তেশ্চ । এব তিবাদীনাং শত্রাদীনাং চ স্মারকতয়া' 

লিপিস্থানীয়ত্বং বোধকন্ত লক্কার এবেতি স্থিতে স চ শত্রাদ্যন্তে কর্তরি শক্ত ইতাভ্যুপগমে তিঙস্ডে 
কথং কৃতিং বোধয়েদব্যাপ্ডেশ্চানেকার্ধত্বমিতি স্ভায়াৎ। যদি তু বৈষ্বাকরণরীতিমাশ্রিতা সর্ধব্রাদেশ! 
এব বাচক। ইত্যাদাভুযুপগম্যতে তর্হি ঘটং ঘটেন হ্রেব বিষ্টোবেভ্যাদিধু সর্বেষ সর্ধবপদাদেশা ইতি 
স্তায়েন পদশ্ফোটো, বাক্যশ্ষোটশ্চ সিদ্ধো দিতি তবতাং তন্মহদনিষ্টম্ । কিঞ্চ কর্তরি কু্দিতি যৎ 
কর্তৃশ্রহ্ণং তদ্দেব লঃ কর্মনীতি হুত্রে চকারেণানুকৃষ্যত ইতি কথং ধূ.লাদীনাং চ শককৌ বৈলক্ষণ্যম্ঞ 
ন চ নামার্থরোরভেদম্ব়সংসর্গীভ্যুপগম এব পুলাদৌ কর্তূর্ববাচ্াত্বে বীজমিতি বাচাম্। পচতিক্বপং 
পচতিকল্পং দেবদত্ত ইত্যাদ্যমুরোধেন তিও্ক্ষপি কর্তূবর্ধাচ্যতৌচিত্যাৎ । নন সমুদায়ন্ত নামত্বেংপি 
তিউ্প্রত্যয়ো ন নামেতি চেৎ পাচক ইত্যত্রাগ্যক ইত্যেতন্ন নাষেতি তুলাম্। অকাতং নামেতি 
চেৎ রূপবাদাস্তমর্পি নামেতি তুল্যম্। অতশ্চাত্র প্রশস্তপাককর্তা দেবদত্ত ইত্যাদ্যতেদঘয়ে। 
ভবস্তিরভ্যুপগন্তব্য ইতি তিড্ক্ষপি কর্তব্বাচাত| স্বীকর্তব্যৈব । কিঞ্চ কর্তূ্ববাচ্যত্বানভাপগমে যুদ্মদি 
সমানাধিকরণে মধ্যমঃ অন্মছাত্তম ইতি সামানাধিকরণ্যপ্রযুস্ত। পুরুষব্যবস্থা অডিহিতে কর্তরি প্রথশ্গে- 
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ভ্যার্দিক্চ ভবম্মতে কখং সংগচ্ছতাম্ । যন্তু অনভিহিত ইত্যন্তানভিহিতসংখ্যাক ইতার্থবর্ণনেন 
দেবদত্তঃ পচতোদনমোদনঃ পচ্যতে দেবদাস্মনত্যাদৌ। প্রথমাছিতীয়াদিবাবস্থাপনমুক্তং তক্স। 
কৃতদ্িতসম!সেযু সংখ্যাভিধানন্াপ্রসিদ্ধত্বাৎ। ততশ্চ পক্তব্যস্তগুলঃ শত্যঃ শতিকোহশঃ প্রাপ্তোদকে। 
গ্রাম ইত্যার্দিধু কর্ধণি শ্বিতীয়েত্যন্ত প্রবৃতো প্রথম! ন গডাৎ। ন চ তিষ্ঠতীত্াধ্যাহারেণ সংখ্য।তিধান- 
গিহাপান্তীতি বাচ্যম্ | স্থিত ইত্যাদাধ্য।হারে তদভাবাৎ। শাব্দিকে।হয়ং দেবদত্তো ন তু নৈয়ারিক 

ইত্যদিযু নীলমিদং ন তু রক্তমিতাত্রেব ক্রিয়াপদাধ্যাহারল্তানাবগ্যকতয়। আখ্যাতেন শখাছু্দ, রং 
কফরোতীতি ঠক্গ্রতায়েন বা কর্তৃসংখার়া অনুক্তত্বান্দেবদত্ে কর্তরি তৃভীয়োৎপত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ । 
তণ্মাদনভিহিতে কর্তরি ইতা।দিব্যাখ্যানমেবাভ্যপেতব্যম্ । অপি চ ধাতৃপান্তবাপারাশ্রয়ঃ কর্ত। 
তত্বাশ্রয়এাত্রং কর্ত। লক।র।ণাং চার্থঃ ন তু ব্যাপারোহপি তন্ত ধাতুনৈব লন্ধবত্বাৎ। অতএব কর্তা কারক 
ইত্যাদে শ্রকুতিগ্রতায়ার্থয়োনানহ্যয়ঃ ব্যাপারাশুয়ন্ত প্রতায়ার্থত্ে তু তন্ত প্রকৃতার্থেন ব্যাপারেণাদয়ঃ 

কিট: াৎ। যন্ত বদতি কৃধাতোঃ কৃতিরর৫থঃ কৃত্প্রত্যয়স্তাপি কৃতাবেব শক্তিরে্তু কর্তরীতি ভাবপ্রধানে! 
নির্দেশ; কৃ্তৃত্ং কৃতিমত্বম্। তচ্চ কৃতিরেব যর তু দেবদতাদিপদসমতিব্যাহারভ্তদা তৃজাদৌ কৃতিমতি 

লক্ষণেত্যাদি তন্মতে, পূর্ব্বোক্তকর্তেত্যাদৌ সতরামনম্বয়ঃ | কর্ম্দবৎ কর্ধণেতি নুত্ে করো তিরুৎ- 
পানার্থঃ। উৎপত্তিশ্চ কর্শীস্থা বত্রার্থত্বে তু করিব্যতে ঘট ইত্য।দি ন সিদ্ড্েদিভি বক্ষামাণদূষণং চ 
হুরুদ্ধরম্। আশ্রদ্গমাত্রন্ত প্রতায়ার্থত্ে তু রখো৷ গচ্ছতীতাত্র রথগ্াচেতনগ্ত বত তাবেহপি গমনানুকুল- 

চক্রভ্রমণাদিব্যাপারা শ্রয়ত্বাৎ ন কাচিদনুপপত্তিঃ । এবং স্থিতে কতো শক্তিরিতান্তোক্তিসম্তব এব 

নান্তি কতেরপি ব্যাপারবিশেষতয় প্রায়েণ ধাতুত এব লাভাৎ জানতীত্য।দাবাশ্ররত্বং প্রত্যরস্তার্থ ইতি 
খ্বীকৃতা তত্রর্থন্ব্ত ত্বরাপি বক্তব্যত্বাৎ। ন হি বত্বমন্তরেপ জ্ঞানং নোদেতীতি কশ্চিদভ্যুপৈতি তণ্মাৎ 
কৃতাং ভিঙাং চ বৈলক্ষণ্যং ছুর্লতমিতি কত্রর্থকত্বমত্যুপেযম্ ॥ এতেন কত্রধিকরণে আখ্যাতবাচ্যত্বং 

কর্ত্নিরস্ত জংলভ্যমানাধিকরণে যতন্তাদ্িহিতত্ত জংজভ্যমান ইতি শানচঃ কৃর্তৃবাচকত্বং স্বীকুর্ব্বজে। 
মীমাংসকা অপি প্রতুক্তাঃ। যন্তু তৈরুক্তং শানজংশে কর্তরি কৃ্দিতি ব্যাকরণং শক্তিগ্রাহকমন্তীতি 
তপ্ন ॥ কুদ্ধাকাশেবে। হারমর্থাকা আয়া মনির্দিষ্টর্থেধু পমলাদিষেবোপতিষ্ঠতে অকাক্িতবিধানং জ্যায় 
ইতি স্যায়াৎ ন তু শত্রাদিযু স্থানিভৃতলকারার্৫থেনৈবৈতেবাং নির!কাক্ষত্বাদ্ অন্তথ। তাবে কর্মাণি চ 
শানচো দৌললভ্যাপতেঃ। ততশ্চ শয্যম।নে চায়ং গত ইত্যাদি প্রয়োগো! ভাবে ন ন্তাৎ। কর্প্দপি 
তু ক্রিয়মাণ ইত্যাদি প্রয়োগো। ন স্তৎ। যত ভটপাদ। আহঃ। কর্তরি যদেকত্বং তত্র তিপু কর্তরি 
যন্দিত্বং তত্র তস্ ইচ্চাি ক্রমেণ লঃ কর্ণাণীত্যন্ত গ্বেকয়োরিত্যাদেশ্চৈক বাক্যতয়। ব্যাখ্যানান্ন বর্তৃবাচাত। 
শুত্রোদাযাতীতি তচ্চিন্তাম্। তাল্পেকবচনদ্বিবচনেতি বিছিতদ্িবচনাদিসংজ্ঞ| হি তিবাদ্যাদেশনিষ্ঠ! ॥ 
ততশ্চ দ্বিবচনাদিসংজ্ঞকতিবাদিবিধিন। দ্ব্যোকয়ে।রিতপ্তৈকবাকাতাস্ত। ন চ তিবাদিবিখো কত্রীতাখি 
'যদ্দিত্বৈকত্বদিবিশেষণতয়। কথক্িমীয়েত। নম্ু লঃ কন্মণীতি সুত্রে কণ্তরি কুদিতাতোহনুবৃত্তং বর্তৃগ্রহণং 

তিবাদিবিধাবন্তোেব লবিধিতিবার্দিবিধ্যোরপ্যেকবাক্যতাশ্বীকারাদিতি চে সত্যস্। বাক্যেকবাক্যত) 
হি সান তুপদৈকবাক্যতা লঃ কশ্মণীতি বিহিতলকার।নুবাদেন তিবাদযাদেশবিধেঃ প্রবৃত্তত্বাৎ। তথা ৮ 
লবিধে। আয়মাণং কর্তৃগ্রহণং কখং সংখ্যাং বিশিন&। নহি যত কর্তৃগ্রহণং তত্র সংখ্যোপস্থাপকমিতি 
লকারন্তয দ্বিবচনা দিসংজ্ঞবিনির্মক্তত্বাৎ। ততশ্চ কর্তর্ি যদেকতবমিতি ব্যাখ্যা কথখমপি ন সম্ভবতোব। 
ক্ঃদেতৎ। লঃ কর্দীনীতি সুত্রে ল ইতাকারানুবন্ধকয়ে।র্ঙলটে।: সামান্য গ্রহণং ন ভবতি কিছৃৎহৃষ্টান্থু- 
ওঙ্ধলকারাপাং সামান্তগ্রহণমিতি নির্দিরধিবাদম। তত্রল ইতি জসন্তং মাুৎ কিন্ত ওসন্তমস্ত লঃ পরশ্ৈপদ- 
শিভিৰৎ আদেশাপেক্ষা চেয়ং যী লম্ত ব আদেশঃ স কর্দাণি চেত্যাদি। ন চাবিহিতন্ত লহ্যাগুবাদে। 

ন সন্তবভীতি বাচ্যস্। বর্তমানে লডিত্যাদিভিরেব লবিধানাৎ। তথাচ লস্ত স্থানে হয আদেশঃ 
স সকর্দদকাৎ কর্মাপি কর্তরি চ স্তান্কর্শকান্তাবে কর্তরি চেত্যর্থঃ হলভ ইতি ভ্টপাদোক্তযে।জনিক: 

নির্বাধৈষং চেদত্রাহছঃ। ল ইত্যন্ত ষঙ্যন্তত্বে আধেশানামেবার্থ উক্ত: ম্যাৎ। সোঙপি তিবাধী- 
নামে ন তু শত্রার্ধীনাং তেযাং দ্বিবচনাদিসংআ।বিরহাৎ | ম্ব্যেকগ্জেরিত্যাদিনা! অ+শ্কাকবাক্যতাকর" 



তিওস্তভাদিপ্রকরণম্। ৫ 

৩০1 লম্য। ৩1৪ ৭প। 

অধিকারোহয়ম্। 

ভবস্তিরক্তত্বাৎ। ন চ ভবছুক্তরীতা]! কর্তরি কৃদিত্যনেনৈব নির্ধাহঃ। ভাবে বর্মণি চ শানতে। 

পেলত্যাপত্তেরুত্তত্বাৎ। ন চ শ।নন্বিধিন। সহাজ্মবনেপদব্যবস্থাপকান।মেকবাক্যতয়া ভাবকর্দশোরিত্যানে- 

নেষ্টসিদ্ছিঃ সকর্্মকাদপি ভাবে শানজাপত্তেঃ। কিঞ্চ জসম্তত্বে শ্রুতেনৈব সম্বন্ধ; বষ্যাত্বত্বে ত্বাগেশ 

ইত্াধা(হারাপেগীরবমিত্যাদি । অব্রেদং বোধ্াম। তাবে চাকর্দকেভ্য ইত্যকর্দ্বকগ্রহণেনা বিবক্ষিত- 

কর্াণোংপি গৃহ্ৃত্তে। অঠএব ণেরণাবিতি সুজ নেহ পচ্যতে নেহ ভুজ্যতে ইতি ভাবে লকার ইতি 

হরদত্তঃ | অত্যন্তাবিদ্যমানকর্পকাপামেব গ্রহণং নেহ পচ্যতে ইত্যাদৌ তু কর্শপ্যেব লক!রঃ গমামানস্বাচ্চ 
কর্ম ন প্রযুজাতে ইতি মতাস্তরমেতচ্চ গতিবুদ্ধীভাদিসুত্রে হ্রদত্বগ্রন্থে ম্পষ্টম্। বত্তু কৈশ্চিহুক্তম্ 

অবিবক্ষিতকর্মপাং ভাবে লকার ইতি প্রসাদকুতোক্তং ভাব্য।দিবিরোধাদযুক্তমিতি তচ্চিন্ত্যস্। পক্ষ- 

স্বয়ন্ক।পি ভাবাকৈয়টাদিগ্রস্থরূঢত্ব।ৎ। প্রত্যুতাবিবক্ষিতকর্মাপোহপ্যকর্প্মকা ইতি পক্ষ এব প্রবলম্তখাহি 
সমানকর্তৃকেষ্ তুমুন্ ইতি হুত্রে ইচ্ছতা ক্রিরত ইতি তাবে লড়ুক্তো৷ হরদত্তেন খেরধ্যয়নে বৃত্তমিতি সুত্রে 
কৈর়টহরদত্বারদিভিরপি নপুংসকে ভাবে ভ্তঃ অকর্মাকেভা এব তয়োরেব কৃতাকেতাত্র ক্রমাত্রস্ত গ্রহণাত্তত্র 
তবে চাকর্দকেত্য ইত্যনুবর্তাদন্যথা ঘটং কৃতমনিতি প্রনজ্যেতেতি সিদ্ধাস্তিতম্। এবং স্থিতে বদ্য- 

বিবক্ষিতকর্্মাণে।হপীহ সুজ অকর্্মকগ্রহণেন গৃহোরন্। তর্থি পীতা গাবে! ভুক্তা ব্রাহ্মণ ইত্যাদে ভাবে 
ক্তাস্তাদর্শমাদ্যজিতাদি কর্পাণি ইতি সুজ হরদত্তেন বক্ষ্যমাণং কৃতপুব্বাত্যত্র ভাবে ক্ত ইতি কৈয়টাছাাক্তঞ 
কথং সঙ্গচ্ছতাং কখঞ্চ গতং তিরশ্টীনমিত্যাদিপ্রয়োগাঃ সঙ্গচ্ছেরন্। গতিবুদ্ধীতি নুত্রে ত্বকর্ম্থকগ্রহণেন!- 
বিবক্ষিতকর্্দাণো ন গৃহাত্ত ইতুক্তং তেলাণৌ বঃ কর্তা স প্যন্তে কর্ন ন তবতীতি দেবদত্তেন পাচয়তীতি 
সিদ্ধমূ। গত্যর্থাকর্শ্বকেতি নুত্রেংপি ন গৃহ্যস্তে তেন হি সুত্রেণ কর্তরধ্যপি ক্তে! বিধীয়ত ইতি দত্ববান্ 
পক্কবান্ ইত্যাদার্থে দত্তঃ পক্ক ইত্যাদযাপত্তেঃ । ইহ সুত্রে ত্ববিবক্ষিতকর্পপাঁমকর্ধকত্বেন গ্রহণে ন কোহপি 
দোষ ইত্যান্বাং তাবৎ ।, 

৩) বশগ্রহণে প্রত্যয়গ্রহণগরিতাহ! অর্থবদ্গ্রহণপরিতাষ! চ ন প্রবর্ততে ইতি লুনাতি চ্ডাল 

ইত্য।দৌ। তিবাদাাদেশং কুতো। ন ভবতীতি চে অন্রাহঃ। লঃ কর্দলীতি সুত্রে নৈ্দিষ্টানাং কত্রার্দযর্থা- 
ন।সনুবৃত্তেঃ কর্রাদ্যর্থে বিহিতন্ত লকারন্ত গ্রহণমিতি অতোহপি তিবাদযাদেশানুবাদেন কত্রাদার্থবি ধিরিতি 

কলন। নিরস্ত। লস্থথনিকতিবাদীনাং কত্রাদ্যর্৫খথবিধানং কত্রঙ্গার্থে বিহিতন্ত লম্ক তিবাদ্দিবিখানমিত্য-* 

সোনা শ্রয়াপত্তেঃ যহ্ধ। ধাতোরিত্যধিকারাদ ধাতোর্বিহিতশ্ৈৰ লন্তেহ গ্রহণমিতি নোক্তাতি প্রসঙ্গঃ | 

লন্কেৎমংজঞা তু ন ভবতি ফলাভাবাৎ। ন চ লিংস্বরঃ কলং ণলে! লিত্বেন তদভাবন্ত জ্ঞাপনাৎ। 

নাপ্যশ্রবণমেব কলং তছ্চ্চারণন্তানর্থক]াপতেয়াদেশবিধিনৈবাশ্রবণলাভাচ্চ ৷ লন্ত তিবাদিস্থানিত্বাতুা- 

প্মে তু লং পরন্মৈপদমিত্যা দিশ্বরসতঃ সঙ্গচ্ছত ইতি দিক্ । 

২। সকর্্মক ধাতুর উত্তর কর্ণি বাচ্যে ও কর্তৃবাচ্যে এবং অকর্্দক ধাতুর 
উত্তর কত্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্যে সমুদয় লকার, প্রযুক্ত হয়। 

৩1. এইটা লকারাধিকার সুত্র । অর্থাৎ এই অবধি লকারাধিকার আরস্ত হইল। 



৬ | সিদ্ধাস্তকৌ মুদধী ৷ 

৪। তিপ্ তস্ ঝি, সিপ্ থস্ থ, মিপ্ বস.মস্+ ত আতাং 

ঝ» ধাস আখাম্ ধম, ইট বহি মহিঙ্। ৩। ৪1 ৭৮। 
এতেহফ্টাদশ লাদেশাঃ স্থ্যঃ ৷ 

৫। লঃ পরন্বৈপদম। ১। ৪। ৯৯। 
লাদেশাঃ পরস্মৈপদসংজ্ঞাঃ তথ্যঃ | 

৬। তঙানাবাত্মবনেপদম্। ১৯।৪।১০০। 

ত্ প্রত্যাহারঃ শানচকানচৌ। চৈততুসংজ্ঞাঃ হ্থ্যঃ। পুর্ববসংজ্ঞাপবাদঃ | 

৭। অনুদাতঙিত আত্মনেপদম্। ১। ৩। ১২। 
অনুদাত্তেত উপদেশে যো ডিশ তদস্তাচ্চ ধাতোর্লন্য স্থানে 

আত্মনেপদং স্যাৎ। 

৪ তিগ্তসঝীতি। সমাহারে ঘন্থঃ ইটট্রকার আগমলিঙ্গং ন তবতি সপ্তদশভির!দেশৈঃ সমভি- 

ব্যাহারাৎ কিন্ত ইটোহদিতি বিশেষণার্থঃ। এরদিতুচ্যমানে এধেবহি এধেমহীতাত্রাপি শ্যাৎ বর্ণগ্রহণে 
প্রতারগ্রহণার্থবদ্গ্রহপপর়িভাবয়োরপ্রধৃত্েত ॥ কেচিত্তু ইটোইদিত্যত্র লিঙ ইত্যনুবর্তনালিীদেশস্তে- 
ধর্ণন্েতি সাষানাধিকরণ্যেন ব্যাখ্যানে এধেবহছি এধেমহীত্যাদাবতিপ্রসঙ্গে! নান্তেব। নহি তত্র 
ইকারমাত্রমাদেশে। তবতি তেনেটোহদিত্যত্র টকারঃ ম্পষ্টগ্রতিপত্ার্থ এবেত্যাহুঃ। তচ্চিত্তযম্ ! ইকারম্ত 
বিশেষণত্বে বিশেষণেন তদন্তগ্রহণাদিবর্শান্তত্ত লিঙোহৎ স্তাদিত্যর্থপ্রস্ঞযা। উক্তাতিপ্রসঙ্গন্ত তদবস্থতাৎ। 
বহিমহীত্যন্তাপি স্থানিবন্বেন লিঙ্তাৎ। মহিঙে। ওকারস্তঙ, তিঙিতি প্রত্যাহারার্থঃ। স চ সমুদায়ানুবন্ধো। 
ন ত্ববয়বানুবক্ধো ব্যাখ্যানাত্েনেষেঃ কর্াণি আশীর্লিতি এধিষীমহীত্যত্র গুণনিষেধো ন। তথা বৃশ্চতেঃ 
পৃচ্ছতেশ্চ কর্শশি লিটি বত্রশ্চিমহে পপ্রচ্ছিমহে ইত্যত্র গ্রহিজ্যেতি সন্প্রসারণং ন। 

৬। তঙানাবিতি'। লন্তেত্যন্তাচুবৃত্তেলটাদেশ এবানে। গৃহাতে ইত্যাশয়েনাহ । শানচ্কানচো। 
চেতি। তেন পরন্মৈপদিত্যোহপি তাচ্ছীল্যবয়োবচন্গেতি চানশ্ ভষত্যেব। কতীছ নি্মানাঃ। 

'ধ। ব্অনুপাাত্ততিত ইতি। অনুদাত্বশ্চ গুশ্চ অনুদাত্তডৌ। তৌ। ইত যত্য সঃ অনুদাত্ততিৎ হন্নে 
শরয়মাণ ইচ্ছব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে তত্রানুদাতাংশে তদস্তবিধেঃ ফলাভাবাৎ অংশাস্তরএব তদন্তগ্রহণস্ 
ইত্যাশয়েনাহানুদাত্তেত ইত্যাদি । উপদেশেহজনুনাসিক ইত্যতোহনুবৃত্তমুপদেশগ্রহণমপি ডিদংশএব 

৪1 তিপ্, তস্, ঝি, সিপ্, থস্, থ। মিপৃ, বস্, মস্। ত,. আতাম্, ঝ। থাস্, 
কাথাম্্, ধ্বম্। ইট, বহি, মহিঙ। এই অষ্টাদশটা আদেশ লকারের স্থানে 
প্রযুক্ত হয়। 

৫। লকার স্থানে বিহিত আদেশ সকলের পরশ্মৈপদ সংজ্ঞা হয়। 
৬। তন্মধ্যে তঙ্ প্রত্যাহার অর্থাৎ ত, আতাম্, ঝ, থাস্ আথাম, ধ্বম্, ইট, নহি, 

মহিঙ্ এবং আন অর্থাৎ শানচ্ ও কানচ্ প্রত্যয়েরও পরশ্মৈপদ সংক্ঞ। হয়।' এইটা 
পূ্ববসং জ্ঞার অপবার্গ অর্থাৎ বিশেষ শুত্র। 



তিওস্তভাদিপ্রকরণস্। 

৮ | “স্বরিতঞ্জিতঃ কত্রতিজ্পয়ে ক্রিয়াফলে । ১। ৩।৭২। 

গ্বরিতেতে| ঠ্রিতশ্চ ধাতোরাত্মমেপদং স্যাৎ কর্তগামিনি ক্রিয়াফলে । 

৯। শেষাৎ কর্তরি পরস্মৈপদম. | ১। ৩। ৭৮। 
আত্মনেপদনিমিত্তহীনাদ্ধাতোঃ কর্তরি পরস্মৈপদং স্তাঁৎ | 

ঈশ্বদ্ধাতে নান্ঠব্র অব্যভিচার।্তদাহ। উপদেশে যে! ডিদ্িতি। বিশেষ্যমস্তরেণ তদন্তবিধিরিহ ছুর্লত 
ইত্যত আহ । ধাতোরিতি । লন্তেতি । নম্ষিহানুবৃত্তেরতাবাহুতরমপি ছুর্লভং তূবাদয় ইতি 
হুত্রান্মওুঁকপ্,ত্যানুবৃত্তস্ত ধাতব ইত্যস্ত বিতক্তিবিপরিণ1সাৎ কথক্চিদ্ধাতোরিতি পদে লব্বেপি লম্তেত্যেতন্ন 

লভ্যত ইতি চেদত্রাহঃ। ইকো ঝলিত্যপ্র সন! ধাতোরিবেহ।জ্বনেপদেন লকারধাত্বোরাক্ষেপো বোধ্যঃ । 
তিঙা লাদেশত্বাললস্ত চ ধাতোর্ব্িধানাদিতি। উপদেশ ইতি কিম্। চুকুটিতঘতি। গাুটাদিত্য ইতি 
সন আতিদেশিকং ভিত্বম্্। ধাতোঃ কিম 1 চঙ্গভ্যাং মাতৃৎ। অনুক্রবৎ অবোচৎ। নন লাবস্থাপা- 

মেব বৃতার্দিভাঃ শ্তাপীত্যাদিনান্ত প্রতায়ে কৃতে বাবধানাদাত্বনেপদপরন্নৈপদরূপনিয়ম। প্রবুত্তাঝপি 

লকারসাান্তা শ্রশ্বত্বেনাস্তরঙগত্বাৎ স্তপ্রত্ায়াৎ পূর্বমেষ লশ্ঠ তিবাদিষু সৎন্থ পক্ষে পরশ্মৈপদং পক্ষে 
চাত্মনেপদ্বং সিগ্ধ্যত্যেবেতি বুস্তাঃ স্তসনোরিতি সুত্রে শ্তপ্রহণং ব্যর্থং সৎ তেনৈব স্তগ্রহণেন বিকরশেভ্যো! 
নিয়মে! বলীয়ানিতি জ্ঞাপিতং তেনানুদাত্বেত্বাদ্র্তিষ্ত উত্োবং নিতামাজ্বনেপদে প্রাপ্তে বৃস্তাঃ 
হসনোরিতি পরন্মৈপদমপি পক্ষে ভতি। তথ! চ বিকরণেভ্যো। নিয়মস্ত বলীয়ত্বাচ্চউডোর্ন দোষঃ। 
বিকরণাৎ প্রাগেব পরন্মৈপদপ্রবৃত্ভিরিতি চে সত্যষ্। গ্তশ্রহণং বিকরণব্যবধানেহপি নিরমপ্রবৃন্ধিং 
জ্ঞাপরতীতি পক্ষে চঙঙোর্দোবঃ তুভাদেব। অয়ং পক্ষঃ শদেং শিত ইতি হুত্রে ভাষাকৈটযোঃ স্পষ্ট: । 
কিঞ্চ তদস্ববিধিলাভার্থমপি ধাতুগ্রহণমাবস্কং ধাতোরেকাচ ইত্যাদিন। বঙও়। বোত়ুক্পতে খতেরীয়গ. 
খতীয্পতে, শেতে' হতে ইত্যত্র তু বাপদেশিবস্তাবেন ডিদস্তত্বং নমোবরিবশ্চিত্রঙ ইতি ক্যচি চিত্রী়তে 
ইত্যেতৎ কখমিতি চেব্রাহঃ। অবয়বে অচরিতার্থো উকারঃ ক্যাজন্তল্ত বিশেষশং ভবতি তথাঁচ 
সমুদায়ানুবন্ধো! ভকার ইতি ব্যগদেশিবস্তাবেনৈব ঙিদস্তত্বং বোধ্যমিতি। 

৮1৭ জ্বরিতঞ্চিত ইতি। পূর্ববদিচ্ছব্ঃ প্রতোকং সম্বন্ধ্যতে । কর্ণারমভিট্রৈতি গচ্ছভীতি কত্রভি- 
প্রায়ং কর্মপ্যণ । ধাতোরিতি ধাতোলন্তেত্যর্থ: । লকারধ।তোরাক্ষেপঃ পূর্বববদ্ধো ধ্যঃ) 

৯। তিস্ত্রীণি ত্রীপীতি। তিওঃ বট্ তরিকা: সংজ্ঞান্ত তিশ্র ইতি বখালংখাং ন প্রাপ্লোতীত্যত আঙ্ক। 
উতয়োরিতি । -পরন্মৈপদমাত্মনেপদষিতি চানুবর্ততে । তেন পণদ্য়ে প্রত্যেকং ত্রন্নস্ত্রিক। ইতি ঘখাসংখ্যং 
জা! গ্রবর্তত ইতি ভাবঃ। নন প্রথমশ্চ প্রথমশ্চ শ্রথমৌ | মধ্যমশ্চ মধ্যমশ্চ মধ্যমাবিতোবং কৃতৈক- 

শেষাণাং প্রথমাঙ্দীনাং প্রথমৌ। চ মধ্যমৌ। চ উত্তমৌ চ প্রথমমধ্যমোত্তম। ইতি দ্বন্বেংভ্যুপগতে ত্রিকদ রন 
যথাসংখ্যং প্রথমমধ্যমোত্তমসংজ্ঞাঃ হ্থযঃ। নত্বেকৈকন্তেতি এবং পনুত্তমো! বেতি স্ুত্রং বিরুদ্ধ্যেত 

শলুত্তমসংজকত্বালাভাৎ। ততশ্চ প্রথমমধ্যমোত্তম। ইত্যত্র কৃত্তহন্থ।নাং প্রথমমধ্যমোত্তমাশ্চ প্রথমষধ্য- 
মোত্তমাশ্চেত্যকশেষ জঙ্রয়তাম্। তথাহি লতি সংজ্ঞা অপি বদ্িতিপরশ্মৈপদাত্মনেপদগ্রহণানুবুত্বিক্লেশং” ( 

৭। ফেখধ্যাতুর অন্দাত্ত বর্ণ ইৎ যায় এবং উপদেশ বিষয়ে ৬ ইত যায়, তাস্ত 
ধাতুর উত্তর বিহিত. লকারের আত্মনেপদ সংজ্ঞা! হয়। 

৮). ক্রিরাফাল কত্তৃগ্লাি, হইলে অর্থাৎ ক্রিয়াজন্ত মুখ্য উদ্দে্তূত স্বর্গ তৃণ্যাদি 
বুঝাইলে স্বরিত বর্ণ-ইৎ বজাতি এবং ঞ-ইৎ সুঞ্দি ধাতুর, উত্তর আত্মমেপদ হয়। 



৮ সিহ্বান্তকৌমুদী। 

১০। তিওক্ত্রীণি ভ্রীণি অবমমধ্যমোত্তমাঃ | -১।৪1১০১। 
_ভিও উতদ্বোঃ পদয়োস্্রয়ন্তিকাঃ ক্রমাদেতত্সংভ্ঞাঃ স্থযঃ । 

১১। তান্যেকবচন দ্বিবচন ধনছবচনান্যেকশহ | ১1 ৪1১০২। 

লব্ষপ্রথমাদিসংজ্ঞানি তিউক্ত্রীণি ত্রীণি বচনানি প্রত্যেকমেকবচনাদদি- 
সংজ্ঞানি স্্যং | 

১২। যুক্সছ্যপপদে সমানাধিকরণে স্থানিন্যপি মধ্যম | 
১।৪। ১০৫ 

তিডবাচ্যকারকবাচিনি যুদ্মদি প্রযুজ্যমানেহপ্রযুজ্যমানে চ মধ্যমঃ স্যাৎ । 

বিনৈবেউসিদ্ধিকিতি চৈক্সৈবণ্। একশেষাশ্রপ্পণে গৌরবাছৈরর্ধ্যাচ্চ ত্বর়াপি পরন্সৈপদ।আ্মনেপদগ্রহ্ণমনু- 
বর্তীমেব অন্যথা! শতৃকসোং সাবকাশ! পরশ্মৈপদসংজ্ঞ। প্রথম দিসংজ্ঞয! বাধ্যেত। ততশ্চ ক্রা্যতি 

ক্রামতীতাদে ক্রমঃ পরন্মৈপদেঘিতি দীর্ষে! ন হাাৎ আক্রামন্নিতা।দৌ তন্ত সাবকাশত্বাৎ ঘি তু 
পরস্মৈপদানামিতি নিছিতল্ঞ গলে! পলুত্তমে! বেতি শিত্ববিকল্পবিধানাজ্ জ্ঞাপকাৎ পরন্মৈপদসংজ! 
প্রথমাদিসংজার1 ন ঘাধ্যত ইতি ব্রষে তর্হি নুতরাং প্রতিপত্বিগৌরবন্ূ। 

১১। তান্সেকধচনেতি। তানীতান্ত ব্যখ্য।নস্ত লক্ষেত্যাদি । অন্যথ। একসংজ্ঞাধিকারাৎ প্রথমা দি- 
সংজানামেকবচনাদিলংজ্ঞানাঞ্চ পর্যায়ঃ হাৎ। ইঞ্টপতে তু অতেঙ্গেটে। মের্নিরিতি কৃতে একত্ববিলক্ষ/য়া- 
মুত্ধমসংজ্ঞাভাব।দডুমন্তেত্যন্থা প্রবৃত্া অনীত্যাদিপ্রয়োগোহপি সাধুং স্য।দিতি ভাষঃ। প্রত্যেকমিতি। 
হস্ত, প্রাচ! একৈ কশ ইতুযুক্তং তাখুক্তমূ। শসৈব বীগ্দায়! উক্ততেন খবির্বচনাপবাদঃ শসিতি নিদ্ধাস্তাৎ তথ! 
সুপ ইতি হুত্রেংপ্যেকৈকশ ইতি প্রাচোজ্তমযুক্তমেষ। এতচ্চ মনোরম গ্রন্থ নুরোধেনোক্তম্। অন্তে তু 
একৈকষেবৈকশঃ স্বার্থে শস্ ন ত্বত্র বীগ্নায়াম্। ন চ স্যার্ধে রঃ শস্ সআকরগ্রস্থাগ্লাধগম্যতে ইতি 
বাচাখ্। একাং কপিলাম্ একৈকশঃ সহশ্রকৃত্বো! দত্বেতি তাষ্যাৎ শসন্তন্ত প্রত্যেকমিত্যর্থকত্বেন কৈয়টেন 
ব্যাখ্যানাচ্চ স্বার্খিকক্কাপি শসোহবগম্যমানত্বাৎ ততশ্চ একৈকশ ইতি প্রাচোক্তমধুক্তমিতি সত 
তদেবাধুক্তমিত্যাহঃ | 

॥. ১২ যুস্থদীতি । সমানাধিকরণইতান্ত ব্যাথ্যানং তিউ্য।চ্যফারকবাচিনীতি | ভিয়প্রন্ত্তি- 
নিবিত্বানাং শব্নামেকশ্িন্নর্ধে বৃততিঃ সামানাধিকর্ণাম্। স্থালিনীত্যহ্ত ঘ্যাথ্যানমপ্রবুজাষান ইতি। 
সমানাধিকরণে কিম্। ত্বাং পচ্ঠতি তব ক্রিয়তে তুত্াং দদাতি। 

৯। যে সকল ধাতুর উত্তর আত্মনেপদের হেতু না থাকে, তাহাদের উত্তর কর্তৃ- 
বাচ্যে পরশ্মৈপদ হয়? 
৭. ১*। তিও্ প্রত্যাহারের মধ্যস্থিত বিভক্তি সকলের হিনটা তিনটা করিয্া যথাক্রমে 
উদ্ভয় পদেরই প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ সংজ্ঞা হয়। 

১১। পরশ্মৈপদ ও আত্মনেপদ এই উভয় পদেরই প্রথম, মধ্যাম ও উত্তম এই. 
তিন পুরুষের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষেরই একবন, গ্থিবচন ও বছবচন সংজ্ঞা হয। ” এ 

১২। তিহর্থবোধক অথচ কারকবাচিক যুন্সন্ শব্দ প্রধুজ্যষান. যা অসুজ্ান 
হইলে অর্থাৎ যুক্গদ শবযোগে বা ঘুন্মদর্থে ধাতুর উত্তর মধ্যম পুরুষ হয়। ] 

শর ক রাজাকার সত 



তিওন্তভৃ দিপ্রকরণম । ৯ 

১৩1 গ্রহাসে চ মন্যোপপদেঞ্জন্যতেরুভ্ম একবচ্চ | 

১। ৪1 ১০৬। 
মন্যধাতুরুপপদং যস্ত ধাতোস্তশ্মিন্ প্রকৃতিতূতে সতি মধ্যমঃ ত্যার্থ। 

পরিহাসে গম্যমানে মন্যতেস্তুত্মঃ স্যাৎ। স চৈকার্থস্ত বাচকঃ। 

১৪ 1। অন্মহ্যভমহ । ১1৪1 ১০৭। 

তথাভূতেহস্মহ্যন্তমঃ স্যাৎ্। 

১৫। শেষে প্রথমত । ১।৪।১০৮। 

মধ্যমোত্তময়োরবিবয়ে প্রথমঃ স্ঠাৎ । “ভু সন্তায়াম্” । কর্তৃবিবক্ষায়াং 
“ভূ-তিপ্” ইতি স্থিতে । 

১৬1 তিঙ শিৎ সার্বধাতৃকম । ৩। ৪1 ১১৩। 
তিওঃ শিতশ্চ ধাত্বধিকারোক্তা এততসংজ্ছাঃ ত্যঃ | 

১৭। কর্তরি শপ্। ৩। ১। ৬৮। 
কত্র্থে সার্ববধাতুকে পরে ধাতোঃ শপ্ স্তাৎ। শপাবিতৌ। 

১৩। প্রহাস ইতি । মন্তোপপদ ইতি সপ্তষ্ন্তন্তানুগুণকেন ব্যাচষ্টে । তশ্মিন প্রকৃতি 
ইত দতীতি। তন্মান্ধাতোলন্ত স্থ।ন ইত্যর্থঃ। তথাভূতেভি। তিউ্বাচ্যকারকবাচিনি প্রযুজামানে 
অপ্রযুজামানে চেতার্থঃ। 

১৬। তিঙ্শিদিতি। ধাহধিকারোক্তা ইতি কিম্। হরীন। শসঃ সার্দধাতৃকমপিদিতি ডিস্বে 

ঘের্ডিতীতি গুপঃ শ্যাৎ। লিহঃ শ্িিয় ইত্যাদিশসন্তেযু সার্বধাতুকে যগিতি যকু চস্তাৎ। কেচিত্ত, 
বারিণী ইত্যত্র সুমি কৃতেহুপি লবৃপধগুণঃ স্যাদিত্যাহুন্তন্ন কৃডিভীতি নিষেধাদ্ ইগপ্তত্বপ্রযুক্তচ্ত মুমে! 
শুণপ্রয়োজকতে সন্নিপাতপরিভাষাবিরে।ধাচ্চ । 

১৭। কর্তরি শধিতি। সান্বধাতুকে যগিত্যতঃ সার্বধ।তুক ইত্যনুবর্ততে। ধাতোরেকাচ ইতি 
শৃত্রাঙ্ধাতোরিতি চ তদাহ। কতব্রর্থ ইতাদি। । 

১৩। মনধাতু যে ধাতুর উপপদ হয়, "সই ধাতু প্ররুতিভূত হইলে তাহার উত্তর 
মধ্যম পুরুষ হয়। পরিহাসার্থে মনধাতুর উত্তম পুরুষ হয়। তাহা একার্থবাচক 
অর্থাৎ এক বচনান্তই হয়। 

১৪ | তিড্বাচ্য কারকবাচক অস্মদ্ শব্ধ প্রশুজ্যমান হইলেও ধাতুর উত্তর উত্তম 
পুরুষ হয় । .. 

১৫। মধ্যম ও উত্তম পুক্রষের অবিষয় স্থলে প্রথম পুরুষ হয়। ভূধাতুর-অর্থ 
লন্বা। তাহার উত্তর কর্তৃবাচ্যে লট্ তিপ্ ভূ+তিপ্ এইরূপ থাঁকিলে। 

১৬। তিঙ প্রত্যাহার এবং ধাত্বধিকারোক্ত শ-ইৎ প্রত্যয়ের সার্বধাঁতুক (মুগ্ধবোঁধ 
মতে “র”) সংজ্ঞা হয়। 

ক (২) 



১০ সিদ্ধান্তকৌমুদী ৷ 

১৮। সার্বধাতুক্মর্ধ্ধাতৃকয়োঃ 1! ৭1 ৩। ৮৪। 
অনয়োঃ পরয়োরিগন্তাঙম্য গুণঃ স্যাৎ। অবাদেশঃ। ভবতি। ভবতঃ। 

১৯। ঝোহস্তঃ | ৭1১1 ৩। 

প্রত্যয়াবয়বস্ ঝশ্যান্তাদেশঃ স্তাৎ। অতো গুণে । ভবস্তি। ভবসি। 

ভবথঃ। ভবথ। 

২০1 অতো দীর্ঘো যঞ্জি। ৭1৩। ১০১। 

অভোহলন্ত দীর্ঘঃ স্তাৎ ষঞগাদে সার্ববধাতুকে পরে । ভবামি। ভবাবঃ। 
ভবামঃ। সভব্ত। তে ভবতঃ। তে ভবন্তি। ত্বং ভবসি। যুবাং 

১৯। বোইন্ত ইতি । তকারাদকার এচ্চাপরণার্থ;। আয়নেয়ানীতি শুরাৎ গ্রত্যগ্রহণমনুবপ্ততে ন 

ত্বাপ্িগ্রহণমেকদেশে স্বরিতত্বপ্রতিজ্ঞানাৎ তস্কাপি অনুবুত্টি তু শয়ান্তে হতি ন সিধোত। শী 
লেটোড:ট।পিতান্তরম্ব তদন্তাদেশত প্র!গটি তে বঝশ্যাদিহালাবাদেতদাহ ॥। প্রন্যয়ান্য়।গডেতি । গ্রা/চ1 

তু প্রত্যহস্তস্তেতুক্তং তদনেন প্রত্যুক্তম্॥। ইহ মনোরমায়ামাদিগ্রহণং নিণত্তামত্ক্রং তদ।প।ততঃ 

অগ্ঠত্র।প্রবতশ্ত।দিগ্রহণস্ত ঠ্বভ্তুহাষে।গ।ৎ নিবুভমিত্যপ্তাননুতত্তাম5)র% ইতি ব) কথিত ন্য1তখায়ম। 

যন্ত, প্রহায়াদেরিতি গ্রন্থসমর্থনায় বা'চক্ষতে আডাগমে নুতে ততসহিতেইপি প্রতায়স্তর নাম দতু 

তংসহিত এন প্রতায় হঠি নিয়মোহণ্ডাতি। তন্ন । অবয়ববিনিমু ক্তস্ত।বয়বিত্।,যাগ।ৎ। অন্যথা 

ভূয়ান্তামিতা।দৌ তামাদানামিড়।পমপন্তঃ । নম অঙ্গাৎ পরঙ্গ প্রতায়স্ত ইট যাহডগ্ত তুনাঙ্গমিতি 
চেন । আখনবিনিযুক্ল্ত।পি প্রভার হমিতি বদতাং মতে ভবামি ভণবব্া।মীতা।দৌ লিকরণন্তহৈটর 

তদদদিগ্রহণনলেন বাহডম্তগ্ত।পাঙ্গ হায় ছুম্পারত্বাৎ। কিঞ্চ লব্ষীয়েহ্াযর বিশেষবিহিতত্বাৎ সীধুটি 
তে লিওঃ স্থমে ইউ তস্তাননেনাদিত্রবিধানাৎ প্রহায়াছাদত্হং ন প্রপ্নোতীতা।শঙ্কা গ্রতায়থরে কর্তবো 

।গম। অবিদান।ন্বদি হাতিদেশ আছুাদাতশ্চেতি সুত্রে ভাষ্যাদৌ স্বীকৃত! ন চৈতৎ কেবলগ্তাপি 

প্রত্যযতে যুজ্যতে ন চ তন্মতে আগমসহিভঙ্াপি প্রতায়ধাদিকারহ্)পুাদত্রস্ত।তদ্বারণায় প্রতাধন্থরে 

কততবো হত. দিখ্বন্থঃ ন্বীক্ভুবা এবেতি নান্টোেবকরগ্রস্থবিরোধ তি বাচাম॥ আগমা অনুদাত্তা হঠি 

বিশেষবগনেনাগমত্যপ্নুদান্তত্ব কুতে আছাদ।ন্তধস্ত ৩ হাপ্রধৃত্তিরতি দিক। ঝণ্তেতি। ঝকারা- 

দকার উচ্চারণার্থঃ অতে। ৬৭ হতি অ:.ত। দাঘে। যখণাতি তু ন শ্রধপ্ততে স্থ/ন্তল।দেশবিধো শনিবস্ব- 

নিষেধ|দেতি ভাবঃ। প 
শান এ সার রিপার এ স্এস্ঞ্. -. সর সস পার পপ সপসিওঠ সপ 

১২৭। কর্তবাচো সর্বাধাহক সজ্ঞ পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর শপ্ হয়। শপের 

শকার ও পঙ্গার ইতৎ মাধ, আকাল থাকে । 

১৮1 সার্দপাতৃক এনং আদ্ধ্বাতৃক পরে থাকিলে ইগন্ত মর্থাং ই, উ,খও স্কারাস্ত 

ধাতুর গুণ হর। ওকার স্থানে অব আদেশ হয়। যগা, ভু+তিপ্.ভবতি। 

ভূ+তস্-ভবত*। 
১৯। প্রত্যয়ের অবয়ব যে ঝ, তাহার স্তানে অন্তু” আদেশ বযু। “অতো! 

গুণে” এই সুত্র স্মরণ করিলেন। যথা, স্+ঝিস্ভবন্তি। সুণসিপ্কভবসি। 

ক+থস্লভবথঃ । ভূ+৭স্ভবথ। এত 



তিউন্যতভবাদিগ্রকরণম্। ১১ 

ভৰবথঃ। যুয়ংভবথ। অহং.ভবামি। আবু রা বয়ং ভবামঃ | 
এহি মন্যে ওদনং ভোক্ষ্যসে ভুক্তঃ সোহতিথিভিঃ এতম্ এত বা 

মনে ওদনং ভোক্ষ্যেথে ভোক্ষ্যধেব । ভোক্যে ঠা ভোক্ষ্যামহে 

ইত্যাদি মন্যসে মন্যেথে মন্যধেব ইত্যর্থঃ। যুদ্থছ্যপপদে ইত্যাদ্যন্ুবর্তৃতে 
তেনেছ ন। এতু ভবান্ মন্যতে ওদনং ভোক্ষ্য ইতি। প্রহাসে কিম্। 

যথার্থকথনে মা ভূ । এহি মন্যসে ওদনং ভোক্ষ্যে ইতি ভুক্তঃ 
সোহতিথিভিরিত্যাদি | 

২১। পরোক্ষে লিট । ৩। ২। ১১৫। 
ভূতানদ্যতনপরোক্ষার্থবৃত্তেদ্ধাতোর্লিট্ স্যাৎ। লন্য তিবাদয়ঃ। 

২*। অতে! দীর্ঘ ইতি। তুরুস্তশমাম ইতি ুত্রাৎ সার্ববধাতৃকইতামূবততে | সান্দিধাতুকে কিম্। 
কেশবঃ। অঙ্গনা। অত অ| ইতি বক্তব্ো দীর্ঘগ্রহণং দীর্ঘ এব যথা স্ভাদিতোবমর্থমন্যথহপাক্ষীরোদনং 

দেবদত্ত নম্গু পচামি ভোরিত্যত্রানন্তাস্ত।পি প্রশ্নাখ্যানয়েরিতি প্রতঃ স্তাৎ। কেচিন্তু অন্ত অ।দিতি 

সুবচঝ্তশপরকরণসামর্থ্য।দিক।রনিবৃত্তিরবোদতি প্লতস্তাপি প্রসঙ্গাৎ উদাত্তস্থানে উদাত্ত আকারঃ অনুদ।ত্ত- 
স্থানে অনুদ।ত্ত আকার ইত্য।দি স্বানেহন্তরতম ইতানেনৈব পিদ্ধম। অতএব বুষাকপাগ্রীতি শুত্রে 
বৃধাকপিশব্দো মধ্যেদাত্ত এক এবোদাত্তত্বং প্রয়োজরত্াগ্য।দিধু তু স্থানেইন্করতম ইত্যেব সিদ্ধমিতি 

মনোরমাদাবুক্তন্। ততশ্চ প্রয়োজন।ভাবান্তপরকরণমনণি বিধ্যর্গমিতি নাশঙ্কনীয়মেব | যদ তু 
হল্গ্য।ব্ভা ইত্যত্র আ আবিতিবৎ অত আ ইভ্াব্রাপি আ অ। ইতি প্রশ্রেষঃ ত্রিয়তে তদ। ভপরকরণং 

বিনাপীঞ্দিদ্ধিরিত্যা।ভঃ॥ প্রহাসে চেতি স্ুত্রস্তেদাহরণমাহ। এহি মন্তে হতি। ওদনং ভোক্ষো 

ইতি ত্বং মন্তনে ইতার্থঃ। এতম্ এত বেতি । এতং মন্যে ওদনং ভোক্ষ্েথে এত মন্টে ওদন' ভোক্ষাধ্বে 
ইত্ান্বয়ঃ। ভোঙ্ষ্যাবহে ইতি। যুবাং মন্যেথে ভোক্ষা।মহ ইতি ঘৃয়ং মন্যধের ইতি ক্রমেণার্থঃ | 

২১। পরোক্ষে লিটিতি। যদ্দাপ্যধিশ্রয়ণ।দিণা।পাররূপা ক্রিয়া সন্বা পরে।ক্ষৈব । উত্ত: হি ন্ডাষ্যে। 

কিয়ানামেরমত্যন্তাপরিদৃ্! পুর্ন্ব।পরীভূতাবয়ব ন শকা। পিশীভুতা নিদর্শযিতৃমিতি তথাপি তদমুকুল- 
শর্তিমত।ং ব্যাপারাবিষ্টরনাং সাধন।নাং পারোক্ষ্যমিহ বিবক্ষিতং তেন ক্রিয়ানাবিষই্ন।ধননাত্র গত্যক্ষেহপি 

২০। যঞ্চাদি সার্ধধাতুক পরে থাকিলে প্রত্যয়ের অকারের দীর্ঘ হয়। যগা, 

ভূ+মিপ্ভবাঁমি। ভূ+বস্-ভবীবঃ। ভূ + মস্ন ভবামঃ | প্রগম পুরুষের উদা- 
হরণ যথ1,» সতবতি। তৌ ভবতঃ। তে ভবন্তি। মধ্যম পুরুষ যথা, ত্বং ভন 
ইত্যাদি । উত্তম পুক্ষ যথ।, অহং ভবামি ইত্যাদি । এহি মনো ওদনং ভোক্ষালে 

ভুক্তঃ সো২তিখিভিঃ। এখানে পরিহাসার্থ ও ভূজধাতুর উপপদ মনধাতু হইয়াছে 
বলিয়। ভূজধাহুতে মধ্যম এবং মনধাতুতে উত্তম পুক্রুষ এবং একবচন হইল। এনং 
এত ব মন্চে ওদনং চোক্ষোথে ভোক্ষব্ব “ভাক্ষ্যে ভোক্ষাবহে ভোক্ষামহে ইতযাদে। 
মন্টপে সন্তেথে মন্তধেব ইতার্থঃ ৷ এইস্থলে “যুদ্মহ্যপপদে” এই স্ত্রের অন্বৃত্থি হইদুতেছে । 
সেই হেতু হইল না । যথা, এতু ভবান্ সন্ততে ওদনং ভোক্ষ্যে ইতি। পরিহাস 'ভিন্প 
অর্ধাৎস্বধার্থ কধনন্থলে এরূপ হইবে না। বগা, এহি মন্তপে ওদনং ভোক্ষ্যে ভুকঃ 
সোহতিনিষ্ডিঃ ইত্যাদি । | 



১২ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

২২। লিট চ। ওহ ৪1-১১৫। 
লিড়াদেশস্তিভার্ধধাতৃকসংজ্ঞ এব স্যান্ন তু সার্ববধাতৃকসংজ্ঞঃ। তেন 

শবাদয়ে! ন। 
২৩। পরস্মৈপদানাং ণল্ অতুস্ উস্ থখল্ অথুস্ অ ণল্, 

বমাঃ। ৩। ৪।৮২। 

লিটন্ডিবাদীনাং নবানাং ণলাদয়ো নব স্থ্যঃ। ভূ +ণল্” ইতি স্থিতে। 

২৪ | ভুবো বুগ্ লুঙ্লিটো?। ৬1 ৪1 ৮৮। 

ভূবো বুগাগমঃ স্যাৎ লুউ্লিটোরচি। নিত্যত্বাদ্গ্ গুণবৃদ্ধী বাধতে । 

লিট ভবঙ্যেব | অয়ং পপাচ ত্বং পেচিথ। নন্ু ক্রিয়াশব্দব।চ্য। ধিশ্য়ণাধংঃশ্রয়ণ।দিব্যাপারাণাং যুগপৎ 

প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বেহপি ক্রমশঃ প্রতাক্ষবিষয়ত্বমন্তি যত্র তু ক্রমশোহুপি প্রভ্যক্ষবিষয়ত্বং নাস্তি। তত্র হি 
পরে।ক্ষ্যং ক্রিয়ায়াঃ ততশ্চ লিডুত্তমপুরুযো ছর্লভ ইতি চেদত্রাহঃ। শ্ববাপারস্তাপি বর্তমানভা- 
দশায়াং ব্যাসঙ্গাদিন। শ্বয়নপ্রতিপন্ধ।(নে ততঃ কায্যেণানুমিতৌ। ভবত্যেব। বহু জগদ পুরস্তা ত্য মত্ত! 

কিলাহমিতিবদিতি । 
২২। লিটু চেতি। আদ্ঈধাতুকসংজ্ঞ এবেতি। লঙঃ শ/কটায়নস্তেতি সুরাদেবকারোহনুবর্তত 

ইতি ভাবঃ। 
২৩। পরশ্মৈপদ।নামিতি । অত্র থশব্স্ত অকারে। বিধীয়ম।ন অন্তন্ত প্রাপ্লে।তি । ন চাকরস্তাকার' 

বিধে। নিরর৫থকত্বমিতি ব।চ্যম্। যথাসঙ্ঘাসম্প।দনেন কৃতার্থত্বাৎ। অত্রাহঃ। ধাঁতোরিতাধিকারাদাদেঃ 
গরস্তেতি ব্যগ্রনমাত্রস্ত কৃতে দ্বয়োরতো গুণ ইতি পররূপমূ | যহ্বা দ্বয়োরক রয়ে পররূপেণ সুন্থে 

নির্দেশস্তথ। চানেক।ল্ন্ব।(ৎ সর্বাদেশে সিদ্ধমিইইমিতি। ননু স্থবস্তানামেব ছন্বন্তত্র ত্বক।রদ্য়কল্পনায়াং 

সবর্ণদীর্থ এব স্তর্দিতি চেশ্সৈবম্। আদেশানাং স্থান্যর্থে নৈসার৭থবহাঁৎ থশব্শ্ত বিধীয়মানমকারছযং 
প্রতোকমর্থবন্ন ভবতীতি সমুদিতন্ত প্রাতিপদ্দিকত্েনাতে। গুণ ইতি পররূপন্তৈব প্রবুত্তেঃ। 

২৪। ভুবো। বুণিতি । অচি শ্রধাত্বিতি ন্ুত্রাদ্চীত্যনুব্ততে তদাহ। লুঙ্লিটোরচীতি। অচীতি 

কিম্ অভ্তুৎ ইত্যত্র বুকি গতি লোপো! ব্যোরিতি লোপং বাধিত্ব! পরহথ।দ্ধল্ডা।দিলোপঃ স্ঞাৎ। নম 
হলঙাদিলোপদগ্তরগ্গত্বাল্লেরপো ব্যোরিতি লোপ -এব ভবিষ্যতি তথা চ মণ্যতেষগ্লুুস্তাল্লঙি তিশ্দি- 
পোরমামৎ অমাম ইতাত্র ব্য লেপ এব মাধব'দিভিঃ স্বীকতঃ এব* চাজ্গ্রহণং মাছুপধ।য়৷ ইতু ত্তরার্থ- 
মন্ুবর্তমানমিহপুযুপরঞ্রকতয়! বৃত্তিকার[দিভিযে।জিতং ন ত্বাবশ্ঠকতয়েত্যেব নিক্ষষ উচিত ইতি চেদ্ 
অত্রাহঃ। ভুবে। বুগিত্যহ্ঙগত্বদ্বহবপেক্ষতহেন হলড্যাদ্রিলোপন্তেব বুকোহপি বহিরঙ্গতয়। অসি্ধাতে 

২১। অনভীতকালীন অনদ্যতন পরোক্ষার্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লিট্ হয়। 
লস্বানে তিবাদি আদেশ হয় । 

২২। লিটের স্থানে আদিষ্ট তিঙ্ আদ্িধাতুকসংজ্ঞকই হয়। সার্ধধাতৃক সংজ্ঞক 
হয়না । আুতরাং গিটের উত্তর শপ্ প্রহৃতি হইবে না। 

২৩। 'পিটের স্থানে আদি তিপাদি নয়টা বিভক্কি স্থানে যথাক্রমে পল, অতুল, 
উন্্। থল্, অথুদ্, অ। ণল, ব,ম। এই নয়টা আদেশহয়। ঘথা, তু+ পল 



তিউল্তভ্বাদি গ্রকরণম্। ১৩ 

২৫ একাছে। দ্বধে প্রথমহ্য [০০০৬ | ১। ১। 

২৬। অজাদেদিতীয়ন্ত। ৬।১।২। 
ইত্যধিকৃত্য। 

২৭। লিটি ধাতোরনভ্যাসম্য । ৬।১।৮। 
লিটি পরেহনভ্যাসধাব্ববয় বস্যৈকাচঃ প্রথমন্থয দ্ধে স্তঃ আদিভূতাদচঃ পরস্া 

তু দ্বিতীয়স্ত । ভূঁব্ ভূব্ অ ইতি স্থিতে। 

২৮। পুর্বেবোহভ্যাসঃ | ৬1১1 ৪। 

অত্র যে দ্বেবিহিতে তয়োঃ পুর্বরবাহভ্যাসসংজ্ঞঃ স্যাত । 

সতি বলি লোপস্ত প্রাপ্তেরেবাভাবাদজগ্রহণসিহার্থমগীত্োব যুক্তমিতি অয়ঞ শঙ্ব গ্রন্থ: সমধানগ্রস্থশ্চ 
মনোরমায়।ং স্থিতঃ। আত্র নবাঃ। মবাতের্যঙ্লুগন্ত এব নান্তি অমামদত্যাদি রূপং তু দূরাদপাজ্তমের 
যকারবক।রাস্থ।ন।মৃঠভ।বিন।ং যঙ্লুগ্ নাস্তীতি ছে; শুডিতি কুতত্র ভাষো ধবনিতম্। কৈয়টেন 

স্পষ্ভীকুতমূ। ইদং ছে।রিতি যত্রোহ্ তদ্বিষয়কং জরত্বরেত্াঠ্ভাবিনোঃ শ্রিবিমবোস্ত্র যঙ্লুগন্তোবেতি 
হ্যাধাং মাধবাদিসম্মতঞ্চ মব্যবন্ধনে অয়ং যাম্তউঠভাবীতি যুলে বক্ষ।মাণত্াৎ। তথাচ তদ্গ্রন্থেন 

সহাত্রতামনোরমাগ্রস্থো বিঞুধ্াত ইতাহুঃ। যদি তু মবতেষঙ্লুগন্ত/দিতি মনে রমায়াং পঠ্যেত তদ। 
ভত্র পূর্বাপর গ্রস্থবিরে।ধে! নাস্তীতি দিকৃ। 

২৬। অজাদেরিতি। যদি বহুত্রীহেঃ ষষ্ঠী তদ ইন্দ্রমাত্মন ইচ্ছতি ইন্দ্ীয়তি ইন্্রয়িতুমিচ্ছতি 
ইন্দিত্ত্রিরিবতি ইতাত্র দকারস্ত নন্ত্রা ইতি দ্বিত্বনিষেধং স্তাৎ। কিন্তু অচ্চাসাব।দিশ্চাজা দিস্তম্র। দিতি 
কর্শধারয়াদেষা পঞ্চমী তদাহ। আদিভূতাদচঃ পরস্ত তিতি। তুব্ভুবইতি। যদাপাত্র ধাতববযবন্ধং 
প্রাথম্যঞ্চ ন সঙ্গচ্ছতে তথাপি ব্যপর্দেশিবস্তাবেন তদ্দোদ্ধাম্। নম্থিহ চহ্বার খকাচঃ তত্রাবয়বাস্ত্রয় তত্র 
ভূ উ উব্ ইতি ভূবিতি সমুদ।য়শ্চতুর্থঃ। তথা চানিরমেন যল্য কম্তচিদ্বিহ" স্ত।ন্মৈবম্। সমুদারন্তৈকাচ 
এব ছ্ির্বচনস্ত স্তাযাত্বাৎ তশ্গিন্ হি খ্বিরুচামানে অবয়ব! অপি ছিরুচ্যত্ত এব বৃক্ষচলনেন সর্ববাবর়বচলনব্চ। 

২৮। অব্রেতি। এক।চে। দ্বে ইতি প্রকরণে। 

২৪। লু ও লিটের অচ্ পরে থাকিলে ভূধাতু স্থানে বুক আগম হয়। নিত্য 
হেতু বুক আগম গুণ ও বুদ্ধিকে বাধা দিতেছে । 

২৫। ২৬। এই ছুইটী অধিকার শ্ত্র। একখ্বরবিশিষ্ট ধাতুর প্রথমের এং 
'জাদি ধাতুর দ্বিতীয়ের দ্বিত্ব হয়। 

২৭। লিট বিভক্তি পরে থাকিলে অনভ্যাস ধাড়ুর বঅবযবের প্রথম একারের 
দ্বিত্ব হয় এবং আদিতৃঙ 'অচের পয়স্থিত দ্বিতীয়টাও দ্িত্ব হয় তব ভুহ্ অ এইপ 
থাকিলে-_ * 

3৮1 দ্বিকুক- ধাতুর পর্ববভাগের অভ্যাস ( সুগ্তকোধ হতে "খি” ) গংক্ষা! হয়। 



১৪ সিদ্ধা ম্তকৌমুদী |. 

২৯। হলাদিঃ শেষ ৭1 81৬০। 

অভ্যাসন্ঠাদিহ্ল্ শিষ্যতে অন্তে হলো লুপ্যন্তে। ইন্তি বলোপঃ। 

৩০। হুষ্বঃ। ৭181 ৫৯। 

অভ্যাসম্ঠাচো তুস্বঃ স্যাত। 

৩১ | ভবতের? | ৭181 ৭৩। 

ভবতেরভ্য।সোকারশ্থ অঃ স্যাৎ লিটি। 

২৯। হলাদিরিতি। অভ্যাসস্তেতি জাতিপরে। নির্দেশস্তেন আততুঃ আটতুরিত্যাদৌ তকারাদি- 
নিবৃত্তিঃ সিদ্ধাতি । কুচিদ$যাসে আদের্থলঃ সত্মাশ্রিত্য স্দত্র।নাদেলোপবিধ।নাৎ। 

৩১। ভবতের ইতি । অত্র শোপোহভ্যাসশ্তেতি ম্ত্রাদভ্য।সপদননুবওতে । অত্র প্রাচোক্তম। 

ভবতেরিতি কর্তৃনির্দেশাদ ভাবকর্শ্ণেরনাত্রমিতি বাখ্যাতঞ্চ। তৎপেত্রেণ কত্রর্যয়োঃ শিতপ্শপো- 
নির্দেশাদিত্যর্থঃ ইতি তন্ন । ধাতৃনির্দেশমাত্রে শিতপো বিধানাৎ শপশ্চ বিকরণত্বেনানর্থকতাৎ 
কত্রর্থকে পরে বিহিতন্ত।পি তন্ত শ্তপঃ শিত্বস।মর্থা।দেবেহ প্রবৃত্তেঃ অন্যথা ত্বছৃক্তরীতা1 উপসর্গাৎ 
সছনোতি সুবতি ইতাদীন।মপি ভাবকন্মণোরপ্রবৃত্তৌ সর্ব্বোপপ্রব এব শ্যাৎ। অপদসিদ্ধান্শ্চার়মিতি 

স্পষ্টমেবাকরদৃশ।ম্। প্রযুগ্ততে চ কর্ধণ্াপি অকারং কবয়ঃ তগ্গাতপ*ং বিভরাম্বতৃবে বিভাবরী- 
ভির্বিভরাদ্বভৃবিরে ইভ্যাদি। এতৎ প্রক্রিয়।প্রসাদপ্রস্থপূষণং মনে।রমায়।ং স্থিতম্। অত্র নব্যাঃ। 
শিতপ$ শ্িন্বন।মর্থাদেবেহ শপ: প্রবুহ্িরিতি যছুক্তং তন্ন । পিবতি গ্লা়তিগিত্যাদৌ পিবাদ্যাদেশ- 

প্রধন্তা। আবনিবৃত্তা চ শিশ্বম্ত চরিতার্থহাৎ। এব উপনসর্গাৎ। হানোতিস্ৃবতি ভবতেরঃ 

খায়তেঃই সন্প্রসারণং চেতা।দিনির্দেশদকর্তবাচিন্তাপি পরে শবাদয় ইতোব বাখ্যেরম। অহ্যথ! 
ইকৃশ্তপাবিতি হুত্রে বক্ষামণস্বগ্রস্থেন সহ বিরোধ।পত্তরেঃ। কেচিত্ত, শিত্বাত্বিপঃ সার্দধাতুকতেন 
ভবতিরি হাদাবার্ধধাতুকন্তেছ বলদেরিতি ইড়।গমনিবৃত্তা] ব্রবীতিরিতাত্র ক্রব ঈড়িতি ঈড়াগম- 

প্রবৃত্যা চ শি্বং চরিতার্থমিতি ব্যাচখুাুং। তচ্চিন্তাম্ । তিতুরেত্যনেনের্িষেধ।দ।দ্ধধাতুকত্বেইপি 
ক্ষতাভাবাৎ। ক্রব ঈড়িত্যর ক্রবঃ পরম্ত হলদে; পিত ঈডাগম হতো হল্স। "হয মুলে ব্যাথা।তত্বাৎ 

সার্ধাতুকন্ভেতি বিশেষণাভাবেহপি ক্ষতাভাবাৎ। ন চ হলাদেঃ পিৎ্প্রতায়স্ত সার্দধাতুকস্তেতি 
বিশেষণ।ভবে ক্রবো। লিটি বচাদেশে মিপঃ থলি উবক্থেতাতাতিপ্রসঙ্গ: স্য।দিতি বাচাম্। থখলোহঙ্ত 

পিস্বাভাবাৎ ন চ স্থানিবন্তবেন পিত্বংশ্বঃ শান5ঃ শিতেন লিঙ্গেন কচিদমুবন্ধীক]ধোহপ্যনন্বিধ।বিতি 
তশ্রিষেধাতশ্মাৎ পৃর্বোক্তরীতোব শিতপঃ পিত্বস।মর্থা।দকর্র্ধ্যপি শপ: প্রবৃত্তিরিতি গ্রান্থা, নিরাকশ্তস্য 

ইতহং। তদপরে নক্ষমন্তে। থলঃ পিত্ব।ভাবে হাসংযে।গাল্িট কিদ্িতি কিত্তবু।দ্বচিন্থগাতি সম্প্রসারণে 

২৯। আভাস সংজ্ঞার আদিশ্তিত হল্ বর্ণই অবশিষ্ট থাকে এবং তভিন্ন 
অন্ত হল্পর্ণের লোপ হন্ন। এই” স্যত্র দ্বারা অভ্যাসের কারের লোপ: 
হইল । ভূ ভূব+অ। 

৩৭। অভ্যাসের আচে তস্য হয়। ভু ভূব্+অ। 



তিউস্তভদিশ্রকরিণম্। ১৫ 

৬ই। অভ্যাসে অর্ট 1 ৮ । ৫৪ । 

অভ্যাসে ঝলাং চরঃ স্থ্যর্জশশ্ঠ । ঝশাং জশঃ | খয়াং চরহ 1 তত্রাপি 
প্রকৃতিজশাং প্রকৃতিজশঃ প্রকৃতিচরাং প্রকৃতিচর ইতি বিবেক আমন্তরতম্যাণু। 

৩৩ । অনসদ্ধবদত্রাভাৎ । ৬1 ৪1 ২২। 

ইত উদ্ধমাপাদপরিসমাপ্তেরাভীয়ম্ । সমানাশ্রয়ে তস্মিন কর্তব্য 
তদসিক্গং শ্যাৎ । ইতি বুকোহুসিদ্ধত্বাডুবতি প্রাপ্তে। বুগ্যুটাবুবভ্যণোঃ 

সিদ্ধো বক্তব্যো। ০। বভৃব। বভূবতুঃ। বভূবুঃ। 

সভ্ভাবচিথ উবক'থতি ন সিদ্ধাৎ। কিন্ত উদ্দিখ উকৃথেতি স্যাৎ তশ্মাৎ স্থানিবন্ধেন খল: কিত্েইভাপগতে 
উনপকধেতা দাবতিপ্রন্গবারণ।য় পিতঃ সার্বাধাতুকত্ত ঈডাগম ইঠি বা।খয।তবামেব তথাচ ব্রবীতিরিতাত্র 

ঈডাগম প্রবুতা! শিল্বং চরিতার্থমিতি কৈশ্চিদ্যদুক্ত" তদপি সম্যগেবেতি। 

৩০। অসিদ্ধবদর।ভািতি। বংকরণ: প্রতিপত্তিলাঘবায় অন্যথা সিদ্ধে অসিপ্ধা ইতি প্রযুজাম।ন- 
ন্গুপপন্ন. সং সামর্থাদসিদ্ধবদিতি কল্পনীয়ং হ/াৎ। যথ। রাজভিন্নে পুরোহিতে রাজায়মিতি প্রয়েগে। 

রাঞ্জনদিতি কথঞ্িৎ কল্পয়ৃতি রাজবদয়ং পুরোহিত ইতুযান্তে তু লঘুপ্রতিপন্ভির্বতি তথ। চ।গত্য! 
বত্বতৃকোরসিদ্ধইতাত্রাদিদ্ধনিতি কল্প্যতে। অসংযোগাল্লিট কিদ্িতাত্রাপি কিন্বদিত্যগত্যৈব কল্লাতে 
ইতি জেেয়ম। আভাদিতাভিবিধাবাঙভাধিক(রমভিবা।পোঠার্থঃ। অধিকাবশ্চায়ম্। অত্র গ্রহণং 

সমান শ্রর় প্রতিপত্তার্থঘ্ । আভাদ্শ্রহণং বিধয়নির্দেশার্থষ্। ভাধিকারস্।নধিল[ভস্ব অস্ত প্রতায়ঃ 

পরন্চেতা[দাবিব ব্যাখ্যানেনৈব নিধাতি। এবক্নুদ।ত্রে(পদেশেতাত্রান্তোপস্থানে সতায়মর্থা ভবতি। 
এধামনুনাসিকশ্ত লোপঃ শ্তাৎ ঝলাদৌ কৃডিতি পরে স চাসিদ্ধে। ভবতি। অন্রঝলাদিকিদাশ্রিতোব 

যদভীয়ং প্ররপ্নেতি তন্সিন কৰবো ইতি জঙ্গহি জজ্ঘহি অ:তা হেরিতি লুগ্ন তবতি অনুনাসিক- 

লোপশ্ত হিশব্দশ্রিতত্েনসিদ্ধত্বাৎ। নম্বস্ত।ধিকারত্বে যত্র যক্রেপস্থানং তত এবারভা যদাতীয়স্ 

তশ্মিল্নেব কর্তব্য অসিদ্ধস্থং শ্তাৎ-। নতু ততঃ পুন্সন্সিন্রপি ততশ্চ ধ্বসোরিত্যেত্বং পুর্বন্থি্লপি ঘিস্বে 
কর্তবো নাসিদ্ধং শ্যাদিতি চেদ্ ভবেক্য়ং দোষং শব্দ(ধিক।রে অর্থ।ধিকা রশ্চারং ততশ্চেহ শ্বা্লো।প 
ইন্যবধির্নিণাতঃ স এব গ্রতিশ্ত্রমুপতিষ্ঠতে তদেতৎ সকলমভিপ্রেতা।হ ॥। ইত উত্বমিতি । অত্রাপি 
শা্স।সিদ্ধহমেব আকরে স্থিতস্। এতেন এধি শাধাত্যত্র হু।নিনে। ঝলন্তত্ববুদ্ধেরনিবর্তিতত্বাত্তশ্নিবন্ধনং 

হুঝল্ভো। হেক্ষিরতি ধিত্বং সিদ্ধ্যতি। প্রাচেটককার্যাসিদ্ধতপক্ষে তু ন সিদ্ধাতি। দেবদত্তন্ হস্তরি 

হতে দেবদত্তন্ত জীবনং নেতি শ্যায়েন এত্ববিধিনা ঝল্বুদ্ধো। নিবর্তিতরাং পশ্চাদেত্ববুদ্ধিনিবর্তনেহপি 
ধত্বক। ্যস্তাপ্রবৃত্তেরিত্যাছঃ | সমান,”ংয়ে ইতি কিম্। পপুষঃ চিচুষঃ লুলুবুষঃ । ইহ পাধাতোঃ চিঞ্ো 
লুঞ্স্চ পরস্ত বসোর্ধৎ সম্প্রসারণং তদ।তে! লোপ ইটি চেতা।লোপে এরনেকাচ ইতি বণুযুবঙি চ কু্রব্যে 

৩১। লিট্ পরে থাকিলে ভূধাতুন্ন অভ্যাসের থে উকার তাহার স্থানে অকার 
হয়। ভভ্ব+অ। 

৩২। অভ্যাসের বল্স্থানে চর এবং জশ্ও হয়। ঝশ্ স্থানে জশ্হয় এবং খয়্ 

স্থানে চর্ হয়। সে স্থলেও সাদৃশ্ত হেতু প্ররুতিভূত জশ্ স্থানে প্রকৃতি জশ্ এবং 
গ্রক্কতিভূত চর্ স্থানে চরই হুইবে। 



১৬ লিদ্ধাব্যকৌমু্ী । 

ন।সিদ্ধম আলোপার্দীনি ছি কমে সংপরদ্ুস্ত বিক্তাবিতি ব্যাশ্রযস্বাৎ। ন চ বহির্তেনাসিদ্ধ- 
তান্বিতি শঙ্কান্। নাজানশ্বঘা ইতি লিষেধাৎ। বাহ উঠশুব্রস্থবহিরঙ্গপরি গাবায়া অপাভীয়ত্বেন 

খআআলোপাদিধু কফর্তব্যেঘসিদ্ধত্বাচ্চ । ল চোত্তপরিভাষায়। -আ।লোপাদীনাঞ্চ সমানা শ্রযপ্বং নেতি শঙ্কাম্। 
বসো: সম্প্রমারণে কৃতে হাজ দ্যাশ্রয়েশলোপাদীনি প্রবর্তস্তে। তেখু কর্তব্যেধু সম্প্রস।রণস্ত।য়িদ্বস্বায় 
ঙদ্থিষয়ে বহিরঙ্গপরিভ।ষ[পি প্রবর্তত ইতি তেষাং তৎসত্বাদিতি দিক । বিধয়ল[ভার্থং আভা দ্গ্রহণং 
কিম। আভীয়ং প্রত্যেব।তীয়মসিদ্ধং নান্তং প্রতীতি ধখ। শ্াঙ্গিত্যেবমর্থ, তেন অভাজ্জি রাগ ইত্যত্র 
ভগ্রেশ্চ চিণি রঞ্জেশ্চ ঘগ্জি চ ভাব্ষরণয়োরিতি নলোপে কৃতে তম্য।সিদ্ধহত।বাদত ডপধায়া ইতি 

সুদ্ধির্ভবতীত্যাহুঃ। ন্তঃদেতৎ। দেততুঃ দেতৃরিত্যত্র শরস্থিগ্স্থিদন্তীতি বক্ষ্যমাণবচনেন লিটঃ কিস্বান্র- 
লোপেহপোত্।ভাযাসলে।পৌ ন স্তাত।ং তন্ত।সিদ্ধত্বাৎ। অতভ্রাছঃ। শ্নমোরল্লোপ ইতি তপরকরণালিঙ্গা- 

দ[ত।বা“সদ্ধন্বমনিতামিতি নান্তাত্র দো'ঃ । তপরকরণং হি আন্তমিত্যরর আডাগমহ্য লোপে' মাভুদিতো- 

তদর্থম্। যদ্যাডাগমঃ শ্বসোরল্লে।পং প্রত্য।ভীয়ত্বেনাসিদ্ধঃ স্তাত্তর্হি কিং তেন তপরকরণেন। এবঞ দস্তেশ্চেতি 

বক্ষামাণং নাপূর্ববান্তিকং কিন্ত্রনিতাত্ববললভ্যমেবেতি ভুবে। বুকশাস্ত্রস্ত এবমগ্রেহপি। যুট উদ্াহরণস্ত 
দিদীয়ে বভুবেতি। অত্র প্রচ ইন্ষিতবতিভা।ঞ্চেতি স্ুত্রং পিতোহপি লিটঃ কিন্বার্থমিতি ব্যাখ্যায়।চে। 
ঞ্ণিতীতি বুদ্ধপ্রাপ্তৌ কিতি চেতি নিষেধ ইতুক্তং তছুপেক্ষিতম্। ইন্নক্ষণয়োরেব গুণবৃদ্ধ্যে। নিষেধ 

ইতি দিদ্ধান্তাদদ অন্যথা ইক্স্থ।নিকয়োর্নষেধে লৈগব।য়ন ইত্যত্রাপি বৃদ্ধির ম্াৎ। ন চাত্র 
কিত্বসাসর্থা।দনিগ্রক্ষণায়। অপি বুদ্ধেরিষেধ ইতি বাচ্যম্। থলি উত্তমে ণলি চ গুণনিষেধেন কিত্বঙ্ত 
চরিতার্থ হ।ৎ সুত্রং তু প্রতাখাতমেবাকরে। তথাচ বাস্তিকম্। ইন্ধেশ্ছলে(বিবয়ত্বাদ্ ভুবো বুকো 
নিত্যা্বাত্তভা।ং লিটঃ কিদ্বচন।নর্থকামিতি। যদাপীহ শব্দান্তরপ্রাপ্ত্যা বুকো নিত্যহং নাস্তি তখ।পি 
কুতাকৃতপ্রনঙ্গিত্মমাত্রেণ।পি ক্কচিন্নিহ্যতে। স্বীক্রিযত ইতি পক্ষোহপ্যম্ম।দেব বার্তিক।দবগমাতে তেন 
রধেণিচি পরামপি উপধাবৃদ্ধিং বাধিত্ব। নিত্যহাদ্ রধিজভোরচীতি নুমি কুতে রদ্ধয়হীতি সিদ্ধম্। 

নন্বেবমপি সংযে।গ।ৎ পরস্ত লিটঃ কিন্বার্থমিদ্ধেশ্চেতায়ং নে'পেক্ষিত এব অন্থ! সমীধে দহ হস্তমমিতা-র 
ইঙ্গেনলোপো। ন স্তৎ। মৈবম্। ছন্দহ্যভয়খেতি সুত্রেণ হি সার্বধাতুকসংজ্ঞা আর্দধাতুকসংজ্ঞ1 চ 
বিধীরতে । তেন সার্বাধাতুকমপিদিতি ডিত্বে স্তাদেব নলোপ ইতি বস্তিকাশয়াৎ.। অত্র নব্যাঃ। 
বভুবেত্যব্র দ্বির্বচনেহচীত্যজাদেশস্ত নিষেধাদ্ গুণবৃদ্ধিভ্য।ং প্রাগেব বুকঃ প্রবৃত্ত! ভুবে। বুকো। নিত্যত্ব। দিতি 
বান্তিকে নিত্যত্বাদিতি হেতুপন্তাসো নিশ্রয়োজনঃ শবান্তরপ্রাপ্তা। বুকে! নিত্যত্বং নান্তীত্যাশক্ক্য 
কৃতাকুতপ্রসঙ্গিত্মাত্রেণাপি ক্ষচিন্নিতাত্বং শ্বীক্রি়ত ইত্াদিসমাধনমপি ব্যর্থমেবেত্যাক্ষিপ্য স্য়মেধ 

সমাদধুঃ | বাষ্ঠদ্বিত্বপ্রকরণাস্তে হি বান্তিককৃতা পূর্বববিপ্রতিষেধঃ পঠাতে | ছির্চনং যণয়বায়াবা- 

নেপাল্লে।পোপধালোপণিলে।পকিকিনে। কুত্বেভ্য ইতি । তথাচ ছ্ির্বচনেহ্চীতি সুত্রং নারস্তয়মিত্যাশয়েন 
নিত্যন্াদিতি হেতুরুপন্তস্ত ইতি। দ্ির্চনেহচীতি সুত্রেণ অজ।দেশত্য স্থানিবস্তবে! বিধীরত ইতি 
পক্ষে তু শ্বিত্বৎ প্রাগেব বৃদ্ধাদাদেশত্য স্বীকৃত্ব।দাদেশাশস্তরমপি বুকঃ প্রবৃত্তিরস্তীতি ভুবো বুকে! 
.নিত্যত্বা্দিত্যাপ্িগ্রস্থঃ সম্যগেব। ন চৈবমপি নামধাতুধু ত্বপযতি ইত্যত্র মপধ্যস্তস্ত ত্বমৌ পররূপহৎ 
পূর্বং নিত্ত্বাটিলে।প ইতি গ্রন্থঃ কথং সঙ্গচ্ছেতেতি বাচ্যম্। প্র$তোকজিতি স্ুত্রভাষ্যে প্রতাখ্যাত- 

সিত্যাশয়েন তৎপ্রবৃত্তে: । অতএব ত্বা্দয়তি মদয়ভীত্যেব স্তাধ্যমিতি তত্রোজমিতি দ্বিক। 

৩৩। এই সুত্র হইতে পাদসমান্তি পর্যাস্ত আভীয় সংজ্ঞা হইবে । কিস্ত সমানা- 

শ্রয় আভীয় কর্তব্য হইলে সেই আভীয় অসিদ্ধ হইবে। এই হেতু বুক্ প্রত্যয়ের 
অসিদ্ধিত্থ জন্য উনঙ্ প্রাপ্তি হইলে, উবঙ্ ও যণ্ স্থানে বুক্ ও যুটের সিদ্ধি হইবে। 
যথা, বডুব। বভৃবতুঃ ॥ বভৃবুঃ | 



তিউন্তভ্াদিপ্রকরণম্। ১৭ 

৩৪1 আদ্দধাতুকন্তেভুলাদে? ৬৮৮৭ | ২। ৩৫ । 
বলাদেরার্ধধাতুকন্ডেড়াগমঃ ত্যাৎ । বভূুবিথ । বভুবথুঃ । বভুব। 

বভৃব। বভূুবিব। বভূবিম। | 

৩৫। অনদ্যতনে লুট। ৩। ৩। ১৫। 
ভবিষ্যত্যনদ্যতনেহর্থে ধাতোলুটু্ স্যাৎ। 

৩৪। আদ্বধাতুকশ্তেডুল।দেরিতি। নেডুশি কুতীত্যত ইডিত্যনুবর্তমানে পুনরিড্গ্রহণং নিষেধ- 
সন্বদ্ধন্তেটে। নিবৃত্যর্থম। বস্ততস্ত সমর্থান।ং প্রথমাদ্ধেত্যনুধুত্তপ্ত পদত্রয়ন্ত মধ্যে প্রাঞ্দিশ ইত্যনস্তরং 
সমর্থানাং প্রথমেতি নিবৃত্তং বেতি ত্বন্ুবর্তত ইতি ব্যাখ্য।নমিব নেতি নিবৃত্তম। ইডিতানুবর্তঠত ইতি 

ব্যাখ্যাতং শক্যহ।দিড্গ্রহপং ত্যন্তুং শক্যং তথাপি ম্পষ্টপ্রতিপত্তার্২ তত স্বীকৃতমিতি বোদ্ধাম্ । 
আদ্বধাতৃকস্তেতি কিম্। আন্তে শেতে। বলাদেঃ কিম্। এধনীয়ম্। নন্ু রুদাদিভ্যঃ সাব্বধাতুক- 

ইত্যনেন।সং্বধ।তুকন্ত যদি ইড্ ভবতি তর্হি রুদাদ্িভ্য এবেতি নিয়ম।দান্তে শেতে ইত্যত্র ন ভবেদিত্য দ্ধ" 
ধতুকস্ছেতি বার্থমূ। ন চ ক্ষদাদিভ্যং সার্ববধ।তুক এবেতি বিপরীতনিয়মাপ্রোদিতেত্যত্র ন স্যাদ।স্তে 
শেতে ইত্যত্র তু শ্যাদিতি শঙ্কাম্ ॥। ক'দবিদমুষগ্রহিম্বপিপ্রচ্ছঃ সংশ্চেতিৎ ক্কাননে |: কিত্বহ্য বৈরর্থা- 
প্রসঙ্গ ৎ ত্বছুক্তরীত্যা রুদাদেঃ তবা।মনে।রিডাগমাতাবেন ন তক্কা সেডিতি নিষেধাপ্রবৃত্যা ৎকা প্রত্যয়ে 

উপদেশিককিত্বম্ত নুস্থত্বাৎ। হলন্ত।চ্চেতি ঝলাদিসন:ঃ কিত্বাচ্চ। তনম্ম।দ্বিপরীতনিয়মাসম্ভবনেন 
আংদ্ধধাতুকগ্রহণং ব্যর্থমেব। ননু তদ্গ্রহণ্থ।ভাবে বল।দেরিত্যন্ত।ঙ্ত্তেতি যদধিকুতং তছিশেষ্যং স্যাৎ 
ততশ্চ অডাটা'বিব ইডাগমোহপি অশ্গস্ত হ্তৎ। মৈবম। কৃতেহপ্যাদ্ধধাতুকগ্রহণে বলাদয।দ্বধতুকন্ত 
যদঙ্গং তশ্তেডগম ইতি ব্যাখ্যানাপত্র্যা উক্তদোষত।দবস্থ্য/ৎ অকৃতেহপি তদ্গ্রহণে অনন্ত যে। বলার্দি- 

রঙ্গনিমিভঃ তশ্তেভিতি ব্যাখানদিষ্টসিদ্ষেশ্চ। তম্মাদুভয়খ।পি ব্যাখ্যানে শরণীকর্তব্যে আর্ধধাতু- 
কন্তেত্যন্ত ত্যাগ এব শ্রেয়ন। নম্বেবং কেশবঃ অঙ্গন! বৃক্ষত্বমিতাত্রেট, স্তাৎ। খত ইদ্ধাতোরিত্যতঃ 
ধাতোরিতানুবর্তনাদধাতোঃ পরস্ত ন ভবতি ইতি পরিহারসভ্তবেতি লুভ্যাং পুভ্যামিত্যত্র ছুর্ধার 
এবেড1গমঃ বিহিতবিশেষণেনাপায়ং বারয়িতুমশক্যঃ। ক্ষিবস্তাঃ ধাতুত্বং ন জহতীতি পুভ্যাং পুভিরিত্যত্র 
ভ্যামাদের্খাতাবিহিতত্বানপায়াৎ। কিঞ্চ জুগুগ্পতে ইত্যাদে। গুপ্তিজ্কিড্য ইতি ধাতে।বধিহিতম্ত সনঃ 
ইট. ছুর্বারঃ স্তাৎ। নচেহ ধাতে।ঃ পরত্র বিহিতস্ত বল।দেরিতি ব্যাখ্যানলাভায় ধাতোরিতি পঞ্চমা- 
তমপেক্ষিতং তচ্চ ছুলভম্ খত ইদ্ধাতোরিতি ঝষ্টান্তত্বাৎ তথ চ বৃক্ষত্বমিত্যাদাবপি ইডাগম্প্রসঙ্গ 
ইতি বাচ্যম্। শব্দাধিকারপক্ষে ম্বরিততেন তৎসদূৃশশবোহনুমীয়ত ইতি পঞ্চম্যস্লাভাৎ। অন্তর বা 
যষ্টাত্তত্বং বিহিতত্বং যষ্ঠার্থ ইতি ব্যাথ্যায়ামিষ্সিদ্ধেঃ তন্মাৎ জুগুপ্দত ইত্যাদাবতি প্রসঙ্গ বারণার্থমাদ্ধ- 
ধাতুকন্তেতি গ্রহণম্। কেচিত্তু, ধতোরিতি আবর্ত্য ধাতোরিত্যুচ্চাধ্য বিহিতে। য়ঃ প্রত্ায়ঃ তস্তে- 
ভিতি বদি ব্যাখ্যায়েত তদা লুভ্যাং জুগুপ্মত ইত্যত্রাতিপ্রসঙ্গাভ।ব।দাদ্ধধাতুকম্তেতি ব্যর্থমিত্যাছঃ। 
বভৃবিবেতি। ন চাত্র শত্রযুকঃ কিতীতি ইণ্নিষেধে বুগাগমোহপি ন স্াদিতি শঙ্কাম। করা দিঞ্ট 
পিয়মাদিটঃ প্রবৃত্বেঃ | 

৩৫। অনদ্যতন ইতি । অতীতায়া রাত্রেঃ পশ্চার্ধেন আগামিগ্তাঃ পূর্বার্ধেন চ সহিতো 
দিবসোইদাতন ইতি ক(লোপসর্জনে চ তুল্যমিত্যত্র স্থিতমূ। 

৩৪। বলাদি আর্ধাতুকের উত্তর ইট্ (ষুদ্ধবোধমতে ইম্) আগম হয়। যথা, 
বভুবিথ। বভৃবথুং। বন্ব। বতৃব। বসুবিখ। বনুবিম। 

ক (১) 

খু 



১৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

৩৬। স্যতাসী লুক্ুটোঃ । ৩1 ১। ৩৩। 

ল্ ইতি লৃঙ্লৃটোগ্রহুণম্ । ধাতোঃ স্যতাসী এতো প্রত্যয়ী স্তঃ 
ভুলুটোঃ পরতঃ। শবাদ্যপবাদঃ। 

৩৭। আর্দধাতৃকং শেষঃ। ৩। ৪1১১৪ । 

তিড্শিল্ত্যোহন্তে। ধাত্বধিকারোক্তঃ প্রত্যয় এততসংজ্ঞঃ স্তাৎ। ইটু। 

৩৮। লুট প্রথমস্ত ডারৌরসঃ। ২। ৪1৮৫ 
ডারৌরস এতে ক্রমাঙ স্থ্যঃ | ডিত্বসামর্থাদভস্তাপি টেল্লোপঃ। 

৩৯ । পুগন্তস্ লঘুপধস্ত চ। ৭1 ৩। ৮৬। 

পুগীস্তস্য লঘৃপধস্ত চাঙ্গস্যেকো গুণঃ স্যাঁও সার্ববধাতুকাদ্ধধাতুকয়োঃ | 

যেন নাব্যবধানং তেন ব্যবহিতেহপি বচন প্রামাণ্যাঁ তেন ভিনভ্ীত্যাদাবনেক- 
ব্যবহিতম্যেকে। ন গুণঃ। “ভবি ৎ আ” অন্রেকো গুণে প্রাপ্তি । 

৩৭। আর্ধধাতুকমিতি। ধাঁতোরিতি। ধাঁতোরেকাচ ইত্যতঃ ধাতোরিতানুবস্মানে পুনদ্ধাতে।- 

রিত্যধিকারসুত্রারস্তাদিদং লভ্যতে। এতশ্চ তত্রৈব মনোরম।য়।ং স্পষ্টমূ । ধ|তোরিতি। বিহিতেতি 

কিম্। লুভ্যাং জুগুপ্মতে। 
৩৯। অনেকব্যবহিতগ্ভেতি। সার্বধাতুক!দিকমিকে। বিশেষণং ন ত্রঙ্গস্তেতি ভাবঃ। 

৩৫। অনদ্যুতন ভবিষ্যৎকাঁলে ধাতুর উত্তর লুট্ বিভক্তি হয় । 
৩৬। লুঙ্ ও লুট্ বিভক্তি পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর স্ত এবং লুট পরে থাঁকিলে 

ধাতুর উত্তর তাসি প্রত্যয় হয়। এই সুত্র শপাঁদির অপবাদক । 
৩৭। ধাতুর উত্তর বিহিত তিঙ্ও শিৎ ভিন্ন অন্য প্রত্যয়ের আর্ধধাতুক সংজ্ঞা 

হয়। এই সুত্র দ্বার! আর্ধধাতুক সংজ্ঞ। কর! হইলে পুর্ব স্থত্র দ্বারা ইট্ হইবে। 
৩৮। লুটের স্থানে আদিষ্ট যে তিনটা বিভক্তি অর্থাৎ তিপ্, তস্, ঝি, ইহাদের 

স্থানে যথাক্রমে ডা, রৌ, রস্ আদেশ হয়। ড-ইৎ যায় বলিয়। ভসংজ্ঞা ভিন্ন স্থলে ওটির 
' লোপ হুইবে। | 

৩৯। সার্বধাতুক ও আর্দধাতুক পরে থাকিলে পুগরস্ত ও লঘৃপধ অঙ্গের যে ইক্ 
তাহার গুণ হয়। যতকর্তৃক অব্যবধান না হয়, ততকর্তৃক ব্যবহিত হইলেও বচন 
প্রমাণানুসারে কার্য হইবে, কিন্তু তত্িন্ন দ্বারা ব্াযবহিত হইলে হইবে না। ইহাই 
ফলিতার্থ। স্থতরাং “ভিনত্তি” ইত্যাদি স্থলে “অনেক কর্তৃক ব্যবহিত ইকের গুণ 
হইল না। ভবিৎ আ এস্থলে ইকের গুণ হইয়াছে। 



তিউন্তভাদিগ্রাকরণম্। ১৯ 

৪০ |. দীবীবেবীটাম্। ১। ১1০৬। 

দীধীবেব্যোরিটশ্চ গুণবৃদ্ধী ন স্ঃ। ভবিতা। 

৪১। তাঁসজ্ত্যোর্লোপঃ । ৭1৪1 ৫০। 
তাসেরস্তেশ্চ স লোপঃ স্তাৎ সাদৌ প্রত্যয়ে পরে। 

৪২। রিচ। ৭1৪81 ৫১। 

রাদৌ প্রত্যয়ে প্রা । ভবিতারোৌ । ভবিতারঃ। ভবিতানি। 
ভবিতাস্থঃ। ভবিতান্থ। ভবিতাস্মি। ভবিতাস্বঃ। ভবিতাস্মঃ ৷ 

৪৩। লুট শেষে চ। ৩।৩। ১৩। 
ভবিষ্যদর্থাদ্ধাতোর্লট্ স্যাঁ | ক্রিয়ার্থায়াং ক্রিয়ায়ামসত্যাং সত্যাং 

চ। স্য ইট । ভবিষ্যতি। ভবিষ্যতঃ। ভবিষ্যস্তি। ভবিষ্যসি। 
ভবিষ্যথঃ। ভবিষ্যথ। ভবিষ্যামি। ভবিষ্যাবঃ। ভবিষ্যামঃ। 

৪১। তাসন্ত্ো।রিতি। সম্ঞর্দধাতুক ইতাতঃ সীত্ন্বর্ততে অঙ্গ।ক্ষিপ্তপ্রত্যয়ন্ত সীত্যনেন 
বিশেষণ।ৎ। যন্মিন বিধিরিতি তদ।দিবিধিস্তদিদমাহ। সাদাবিতি। এবং রাদাবিতাত্রাপ্যুহাম্। 

৪২। প্রার্ধদিতি। তাসেলোপ ইত্ার্থঃ। অন্তিন্ত নেহ সম্বদ্ধাতে। ততো রাদিপ্রত্যয়স্তাসস্তবৎ। 
৪৩। লুট শেষে চেতি। তুমুন্ লো ক্রিয়ায়াং ক্রিয়্ঘায়ামিতি প্রাগুল্তং ততোহন্যঃ শেষ ইত্যাহ। 

অসত্যামিতি। হ্রদ্বন্তত্ব(হ। অস্থরিতত্ব।দেষ ক্রিয়ার্থায়াং ক্রিয়ায়ামিতি নানুবর্তীতে । এব শেষে 

চেতি হত্যজমিতি তচ্চিন্তাম্। শয্নিষ্যত ইতি স্থীয়তে ইতাদে তুমুন। লুটে বাধাপত্তেঃ। ক্তল্যাট তুমুন্- 

খলেঁধু ব। সরূপবিধেরভাবাৎ। অব্র চ জ্ঞাপকং প্রেষাতিসর্গপ্রপ্তক।লেষু কৃত্যাশ্চেতাত্র লোট! 
বাধ! মাতৃদ্দিতি পুনঃ কৃতাবিধিরিতা।দি কৃদন্তে বক্ষাতি। ইদমপি জ্ঞাপকমিত্যন্থদেতৎ। যত্ত, প্র।চ। 
ভবিষ্যতীতি ব্রজতীত্যুদাহাতম্ তদ1পাতত:। তুমুন্ বিষয়েইপি লুট তবতি। তুমুন$ লপ বাদ্ধতে ইত্যেতৎ 
প্রতিপাদনায় তশ্তান্পষে।গাৎ। ন হি ভবিষ্যতীত্যত্র কর্তরি তুমুনঃ প্রাপ্তিরস্তি। ভাবে হি সঃ 

সমানকর্তৃকেধু এবেতি চ বক্ষাতে। লুডিতোতাবৎ শুত্রকরণেহপি ভবিষ্যতীতি ব্রজতীত্যয়ং , 
পিদ্ধাত্যেবেত্যাস্তাং তাবৎ । 

৪০। দীরধীঙ্ ও বেধীঙ্ ধাতুর এবং ইটের ও ইকের গুণ ও বুদ্ধি হয় না। ভবিত|। 
৪১। সকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে তাসি প্রত্যয়ের এবং অস ধাতুর সকারের 

লোপ হয়। 
৪২। রকাঁরাঁদি প্রত্যয় পরে থাঁকিলে তাঁসি প্রতায় ও অসধাতুর সকারের লোপ্জ 

হয়। ভবিতারৌ। ভবিতারঃ । ভব্তাসি। ভবিতাস্থঃ। ভরিতাস্থ। ভবিতান্মি। 
ভবিতাস্বং। ভবিতাম্মঃ | | 

৪৩। ক্রিয়ার্থ ক্রিয়। থাঁক বা নাই থাক, ভবিষাৎকাঁলে ধাতুর উত্তর ল্ট্ বিভক্তি 
হয়। ভূ+ম্ত+ইটু-ভবিষ্যতি। শ্বিষ্যতঃ । ভবিষ্যস্তি। ভবিষ্যসি । ভবিব্যথঃ । 
ভবিষ্যথ। ভবিষ্যামি। ভবিষ্যাবঃ1 ভবিষ্যামঃ | 



২০ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

8৪। লোট্ু চ। ৩ । ৩। ১৬২। 

বিধ্যার্দি্র্থেবু খাতোর্লোট্ স্যাঁ। 

৪৫। আশিষি লিড্লোটৌ। ৩। ৩। ১৭৩॥ 

৪৬ 1। এরু2। ৩। ৪1 ৮৬। 

লোট ইকারস্ উঃ স্যাঁৎ। ভবতু। 

৪৭। তুছ্বোস্তাতউ্ডীশিষ্যন্যতরন্যাঁম্। ৭1১ ৩৫ 
আশিবি তুস্যোস্তাতভ্ বা স্যাঁ। অনেকালক্বাৎ সর্ববাদেশঃ। যদাপি 

ডিচ্চেত্যয়মপবাদস্তথাপ্যনন্যার্থভিক্েঘনউাদিহু চরিতার্থ ইতি গুণবুদ্গি- 
প্রতিষেধসম্প্রসারণাদ্যর্থতয়া সম্ভব্প্রয়োৌজনওকারে তাতঙি মন্থরং প্রবৃন্তঃ 

পরেণ বাধ্যতে ইহোত্সর্গাপবাদয়োরপিতৎসমবলন্বাৎ । ভবতাঁৎ। 

৪৪1 লেট চেতি। বিধিনিনক্ত্রণেতা।দানুবর্ততে তদাহ। বিধ্যাদ্িঘিতি। 

৪৫। অ।শিষি লিঙ্লেটাবিতি | নন বিধ্যাদিহ্ত্রএব সম্প্রশ্নপ্রার্থনাশীঃঘিত্যুচাতাং ফিমনেন 
পৃথক স্ুত্রকরণেনেতি চেদত্রভঃ। ইহ হি ক্কিচ্ স্তৌ চেত্যুন্তরন্থজার্থমাশিষীতি তাবদ।বশ্টকম্ । 

লোটাবপি ইহৈব বিধেয়ে। বিদ্ধাদিন্তরে আশীগ্রহণে হি শম্মে লোভিত্যাদিন! স্ববিষয়ে পরত্বাছধ: 
্ঠ1ৎ সিদ্ধস্তে পরত্বাদেষ বিধিঃ স্মেলে।ডিত্যাদের্ংাধক ইতি মহন বিশেষ ইভি। 

৪৭ তুহ্যোস্ত।তঙিতি। যদাপি তিহ্যোস্ত্রাতিতি বক্তৃং শক্যং তথাপি লঘবাভ।বাঁদতি ্রমঙ্গ বারণ।য, 
হি শব্দসা হচর্যযাশ্রয়ণে লোট ইতানুবর্্নে বা গৌরবাচ্চ তুহোরিতুক্তম্ | 

৪৪ । বিধ্যাঁদ্দি অর্থে ধাতুর উত্তর লোট, হয়। 
8৫1 আঁীর্ববাদার্থে ধাতৃর উত্তর লিউ এবং লোট্ হুয়। 
৪৬। লোটের স্থানে আদিষ্ট তিবাদির ইকাঁরের স্থানে উকার হয়। বগা, ভবতু ॥ 
৪৭। আশীর্বাদার্গে তু এবং হিস্থানে বিকল্পে তাতঙ্ হয়। 'অনেকালত্ব হেতু 

“তু” ও “ছির” সর্বাবয়ব স্থানেই হয়। প্ডিচ্চ” এই কুত্র দ্বারা অন্তাদেশ হইবে না। 
যদিও পডিচ্৮৮” এই স্থত্র ইহার অপবাদক, তথাপি ফে ডিতের অন্ত কোন গ্রয়োজন্ 
ন্লোই সেই অনঙ্ প্রত্থতি স্থলে “ডিচ্চ” এই স্থত্রের চরিতার্থত! হইতেছে । তাতঙের যে 
উকার তদ্বিষয়ে গুথ ও বৃদ্ধির প্রতিষেধ এবং সম্প্রসারণাদির. নিমিত্ত প্রয়োজন সম্ভব 
হইতেছে । সুতরাং *ভিচ্চ” এবং "অনেকাল্ শিৎ সর্বস্ত” এই উভর় সথত্র এস্থলে 
মন্থরগতিতে প্রবন্তিত হইতেছে । এইরূপে উভয়ের প্রবৃত্তি হইলে উৎসর্ ও অপবার্দের 
তুল্যবলত্ব হেতু “অনেকালশিৎসর্বন্ত” এই সুত্র দ্বারা “ডিচ্চ” এই সুত্র ৮৪ ইইল। 
যথ|, ভবতাৎ। 



তিউন্তভুাদি প্রকরণম্। ২১ 

৪৮ ] | লোটো লঙবৎ । ৩1 ৪। ৮৫ । 
চট] সস এটার 

লোটো লঙ ইব কার্যযং স্যাৎ। তেন তামাদয়; সলোপশ্চ। তথাহি। 

৪৯ । তশস্থম্থমিপাং তান্তক্তাষঃ | .৩।৪। ১০৫। 

ডিতশ্চতুর্ণাং তামাদয়ঃ ক্রেমা স্থ্যুঃ | 

৫০1। নিত্যং ডিত2। ৩। ৪। ৯৯। 

সকারান্তস্য ভিছুত্তমস্ নিত্যং লোপঃ 'স্তা। অলোহন্ত্যস্যেতি সম্থ 

লোপঃ। ভবতাম্। ভবন্ত । 

৫১ | সেহ্যপিচ্চ । ৩1৪1 ৮৭। 

লোটঃ সের্ভিঃ স্যাৎ । সোহপিচ্চ। 

৪৮| লেটে! লঙ্্নদিতি। লে।ট ইত্াপমেয়ে মণীদর্শন।ছুপমানাদপি হষ্ঠাস্ত(দেন বনিস্তদ।হ। 
তেনেতি। অডাটো। তু নাতিদিশ্ঠেহে নহি তৌ লঙঃ ক্রিয়েতে কিং ত্বঙ্ম্তেতি ভাবঃ | নন্বেবসপি 
যান্ভ বান্ত ইভার লউঃ; শাকটায়নন্টেতি জুস্ স্যাৎ। জুহ্বতু বিন্দন্বিতাত্র তু সিজন্তযস্তেতি জুঃ স্টাৎ। 
অত্রান্থঃ॥ বিদো লটে। বেতি বাগ্রহণমিহান্ুবর্ত্য ব্যবস্থিতবিভাযাশ্রয়ণান্ন জুস্। যদ্বা লওঃ শাকটায়ন- 

স্তেতি হুত্রে নিত্যং ডিন্ত ইত্যনুবৃত্তোবেষ্টসিদ্ধেঃ লঙ্গ্রহণমতিরিচাতে । লুডি পিচা লুঙি স্তপ্রতায়েন চ 
ব্যবধানাৎ লিডি তু ঝেছুসিতি জুসে। বিহিতত্বচ। ডিত ইত্যস্ত লঙোব পর্যবস।ন/ৎ ততো লঙং 

গ্রহণং বিভজ্যতে নিয়মশ্চায়ং লঙেব যো লঙ, ভত্তৈব ঝেজুঁস্ নতু লঙ্নভ্ঞাবেন যে! লঙ. তন্তেতাতো 
নেক্তদোষ ইতি তচ্চিন্তাস। অদুরিত্যত্র সিজভাস্তেতি নিত্যজুসং বাধিত্বা পরত্বাচ্ছ/কট।য়নস্টেতি 
বিকল্প প্রসঙ্গাৎ তন্ম/ল্লঙ্গ্রহণং শ।কটায়নহ্ত্রে কর্তবামেব ন তু তদতিরিচাতে। ন চ আত ইতি 
স্থত্রেণ অছুরিতাত্র নিত্যং জু: স্যার্দিতি বাচাম্। তন্ত নিয়মার্থহেন বিধার্থ হাযে।গ।দ অন্যথা অভূবন্লিত্যত্র 

সিজভান্তেতি জুস্ ছুর্বার এব স্তদিতি নবা।ঃ। যদি ত্বিহ আত ইতি শ্ৃত্রমাবর্ত্য বিধ্র্থত।ং 
নিয়মার্থতাঞ্চ বাখ্যায়েত তদ! তু উক্তদোঁষাভাব।দ্ যদ্ধেতি সসাঁধানমপি সম্যগেব শাকটায়নস্তেতি 
জুসে! বৈকলিকত্বাৎ তদভ।বপক্ষে পুনঃ প্রসঙ্গবিজ্ঞনাৎ সিজভান্তেতি জুসি স্বীকৃতে তু স্তরাং 
সস্যগেব পরস্ত জুহ্বতু বিন্দত্বিতাত্র জুস্বারণায় ব্যবস্থিতবিভ।ঘ। তু আশ্রয়ণীয়ৈবেতি দিক্ । 

৫* | সকারাস্তন্তেতি। ডিল্লকারোত্তমসকারস্তেতি প্রাচে। ব্যাখ্য।নং ত্বযুক্তং ভুয়।সমিতাদাবতি- 
প্রসঙ্গঃ হ্যাদিতি ভাবঃ। ডিছুত্বমন্তেভি ডিন্লকারোত্মন্তেত্যর্থঃ | তেন ভবাবঃ ভবাম ইতা।দৌ 
নাতিগ্রসঙ্গঃ ৷ 

৫১। সোহপিচ্চেতি। এব পিব্বেনানুদাতহ্ত সিপঃ স্থানে যে! হিরাদেশং স তু স্থানেহস্তরতম 
ইত্যনুদাত্তো ন ভবতি। জহি। শত্রু স্তহি শ্রুতম্। 

৪৮। লোঁটের লঙের ন্তাঁ় কার্ধা হয়। তাহাতে এই হইল যে, তাং আদি ৬ 
সকারলোপ পর্াস্ত কার্যা লঙের হ্যায় লোটেরও হইবে। | 
৪৯। তিঙেরু স্থানে আদিই যে তস্, থস্, থ ও মিপ্ এই চারিটী বিভক্তির স্থানে 

যথাক্রমে তাম্, তম্, ত এবং আম্ এই চারিটী আদেশ হয়। 
৫*।  সকারীাস্ত ওইৎ উত্তম পুত্তষের নিত্য লোপ হয়। প্অলোহস্তস্ত” এই 

শুন দ্বার সকারের লোপ হয়। যথা, ভবতাম্। ভবস্কু। 



২২. সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৫২1 অতো! হেঃ ॥ ৬।9। ১০৫। 
অতঃ পরস্ত হেলুণক্ স্যা। ভব, ভবতাঙ্। ভবতম্। ভবত। 

৫৩। মেনিঠি। .৩। ৪1৮৯। 
লোটো মের্নিঃ স্ঠাৎ। 

৫৪1| আড়ভমন্য পিচ্চ। ৩। ৪1 ৯২। 
লোড়ুস্তমস্তাড়ীগমঃ স্যাঁঙ। স পিচ্চ। হিন্যোরুত্বং ন ইকাঁরোচ্চারণ- 

সামধ্যাৎ। ভবানি। ভবাব। ভবাম। 

৫৫1 অনদ্যতনে লঙ্। ৩1 ২। ১১১। 
অনদ্যতনভূতার্থবৃত্তেদ্ধীতোল উ, স্যাঁৎ। 

৫৬। লুঙ্লড্লউ্ক্ষড়দাভঃ। ৬। ৪। ৭১। 
এধু পরেধঙ্গস্যাড়াগমঃ স্যাৎ স চোদাত্তঃ। 

৫৭। ইতশ্চ। ৩।৪। ১০০ । 

ডিতো লশ্ক পরন্মৈপদমিকারান্তং যন্ুদঙ্গশ্য লোপঃ স্যা। অভবগু। 

অতবতাম্ । অভবন্ । অভবঃ | অভবতম্ । অভবত । অভবম্ | 
ঘভবাব। অভবাম। 

৫২। ভবতার্দিতি। লুগপেক্ষয়া পরহ্থাদ্বেস্ত। তঙ. অন্তরঙ্গমেব লুক বাধতে ন তু পরমিতি তাবঃ। 
৫৪। সপিচ্চেতি। স ইতি তচ্ছব্দেন ঘশ্যাহডাগমঃ স পরামৃণ্ঠ তইত্যাহুঃ | 

*৭| ইতশ্চেতি। ইনশ্চ লেপ ইতি স্থুত্রাৎ পরস্মৈপদেখিতানুবৃত্তং ষষ্টোকবচনা স্ততয়! বিপরিণমযা 

ইত ইত্যনেন বিশেষ্যতে তদাহ। পরশ্মৈপদমিকা রাস্তং যত্তস্তেতি। | প্রাচা তু পরশ্মৈপদেখিকারন্ত 

: ৫১। লোটের উত্তর সি স্থানে হি আদেশ হয়। তাহা 'অপিৎসংজ্ঞক হয়। 
৫২। অকারের পরস্থিত হির লুক্ হয় । ভব-ভবতাৎ। ভবতম্। ভবত। 
৫৩। লোট বিভক্তির মি স্থানে নি আদেশ হয়। 
৫৪। লোট্ বিভক্তির উত্তম পুরুষ স্থানে অড়াগম হয়। তাহার পিৎ সংজ্ঞ। হয়। 

ইকারোচ্চারণ সামর্থ্য হেতু হি ও নির ইকার স্থানে উকার হয় না। যথা, ভবানি। 
ভবাব। ভবাম। 

৫৫। অনদ্যতন ভূৃতার্থ বৃত্তিবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর লঙ্ হয়। 
৫৬। লঙ্, লুঙ. ও লৃঙ্ বিভক্তি-পরে থাকিলে ধাতুর উত্তম ৮৪ হয়। সেই 

অড়াগম উদ্দাত্ সংজ্ঞক হয় । 
৫৭1 উইৎ এমন যে লকার, তাহার পরক্মৈপদে ইকারাস্ত ভাগের লোপ হয়। 

ষথ1, অভবৎ। অভাবতাং। অভবন্্। অভবঃ। অভবতম্্। আঅভবত । অভবম্। 
অভবাব। অভবাম। 
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₹৮৭ বিধিনিমন্ত্রণামন্ত্রণাধীষন্রঞ্গরশনপ্রার্থনেযু লিউ । 
৩। ৩। ১৬১। 

এঘরেরু দ্যোত্যেু বাচ্যেষু বা লিভ, স্যাু। বিধিঃ প্রেরণং ভূত্যাদের্নি- 
কৃষটন্ত প্রবর্তনম্। নিমন্ত্রণং নিয়োগকরণম্ আবশ্টকে শ্রীদ্ধভোজনাদে 

দৌহিত্রাদেঃ প্রবর্তনম্ । আমন্ত্রণং কামচারানুজ্ঞা | অধীষ্টঃ সহকার- 
পুর্ববকে ব্যাপারঃ। প্রবর্তনায়াং লিউ. | চতুণাং পৃথগুপাদানং প্রপঞ্চার্থম্। 

লোপ ইত্যুক্তং তদযুক্তং ভবেদ্িত্যাদ্াবতিব্যাপ্তেঃ। নম্বতে। য়ে ইত্যত্র ঈষ্ দীর্ঘাদিরস্ত। এব 
নোক্তাতিব্য।প্তির্িতশ্চেভি তপরকরণাদত এব অবোভবীদিত্যাদ।বপি ন দোষ ইতি চেন্মসৈবম্। 

রুদের্লউ অরুদ্দিতামিত্য।দৌ। দ্বোষধৌব্যাদ্িতি মনে।রমায়াং স্থিতম্। 
৫৮ | বিধিনিসন্পেতি। দো।ত্যেধু বাচোষু বেতি। পক্ষদ্বয়ক্তাপি আকরে স্থিতত্বাদিতিভাবঃ | 

অত্র আদ্যে তিখমুপপত্তিঃ বিধ্যাদীনাং প্রত্যয়্৫ত্বমন্জুচিতং তথাহি সতি কত্রণদীনা মর্থানাঁং লকারাস্তরে 
চরিতার্থান।ং বিধ্যাদয়েইর্থ। বাধকাঃ স্যুঃ॥ তথ।চ লিঙঃ কত্রাদ্যভিধায়কত্বং ন স্াৎ। ততশ্চ শ্িবচন- 
বহুধচনে ন গ্ত(তাং। শবাদয়ণ্চ ন স্যাঃ। পুরুষব্যবস্থ! চ ন স্তাৎ। অভিহিতত্বপ্রযুক্তত্ভৃতীয়।দিবিরহশ্চ ন 
সিধ্যেদিতি। দ্বিতীয়ে ত্িথমুপপান্তিঃ। বিধ্যাদিভিঃ কত্র1দয়ো ন বাধ্যস্তে পরম্পরবিরোধাভাবাৎ। 

তথাচ লঃ কন্মণীত্যত্র ল ইতি বহুবচননির্দেশেন সব্দলকারাণাং সংগ্রহ লিউ।দীনামপি কত্রণদয়োহর্থ। 
ভবেযুঃ। কিঞ্চ কত্রাদয়েহপি লিরবকাশাঃ। নচ লডাদয়োহবকাশাঃ1। ভ্ভায়সাম্যেন বিধ্যাদি বন্ধর্ত- 
মানত্বতৃতত্বার্দেরপি তত্তল্লকারবাচ্যত্বাৎ। চৈবস্। পচতীত্যাদৌ ধাত্বর্থং প্রতি বর্তমানহাদেঃ প্রত্ায়ার্থতয় 
বিশেষ্যত্বং স্তাৎ। তথ! চৈককর্তৃক বর্তম।না পচিক্রিয়েত্যাদিশাব্দবোধবর্ণনমযুক্তং হ্যাদিতি বাচাম্। 
প্রতায়ার্থতয়৷ বিশেষ্যত্বাপাদনক্ত কত্তরাদাবপি তুল্যত্বাৎ। ননু প্রত্যয়।্থ: প্রধানাং প্রকৃতার্থে বিশেষণ- 
মিডভ্যোৎসর্গিকমাখাতে ত্যজ্যতে । ভাবপ্রধানমাধ্যাতমিতি সিদ্ধ।স্তানুরোধাদিতি চেৎ তর্ধি তত এব 

নোক্তদোষ ইতি দিকৃ। প্রবর্তনায়ামিতি। প্রবর্তনাতবহ্য বিধ্যাদিবু চতুষু' অনুস্থযতত্বার্দিতি ভাবঃ। 
অত্র বদস্তি। প্রবৃত্তি; প্রবর্তন! চেঁভয়মপি ব্যাপার; স চ ধাত্বর্থঃ। ফলব্যাপারয়ে।ীতুবাচ্যত্ব- 

হ্বীকা রাসতদাশ্রয়স্ত লকারার্থঃ। ব্যাপারত্বেন প্রবর্তনায়। ধাত্র্থত্বেংপি প্রবর্তন তু লিঙ্ত্বাদিরপেণ লকার- 
বাচা প্যোতা। চেতি পক্ষদ্বয়মূ। প্রবৃত্তি; পুরুষনিষ্ঠা আর্থ ভাবনেতু্যুচ্যতে। প্রবর্তন! তু বিধিঃ। মাং 
প্রেরযতীত্যন্থতবাল্লিঙাদিনিষ্ঠা শান্দী তাবনেত্যুচ্তে। বেদএব লিঙাদিনিষ্ঠা বক্তুরভাবাল্োকে তু 
পুরুত্বনেতুচ্যতে । বেদএব লিঙাদিনিষ্ঠা নক্তুরভাবাল্লোকে তু পুরুষনিষ্ঠেতি কেচিদভ্যুপগচ্ছন্তি। 
প্রবর্তনায়। অন্তাঃ পুরুষপ্রবৃত্তিরেব ভাব] । পুরুষপ্রবৃত্তেম্ত যজনদানাদি ভাব্যম্। এব ধাতুপ।ত্তব্যাপরন্ত 
বিবক্সবিষন্ষিভাঁবেন দ্বেখাম্বয়ে তাৎপর্য্যগ্রাহকা লিঙাঁদয় ইতি দ্যোতকতাপক্ষ এব জ্যায়ান্ লিশুত্বাদি- 
রূপেশ লকারন্ত প্রবর্তনায়।ং শক্ত্যন্তরকল্পনে গৌরবাদেবং শিচাপি। ইয়াংস্ত বিশেষঃ ণিচপ্রত্যয়- 
দ্যোত্য। প্রেরণ! সর্ববন্দিন্নপি মতে পুরুষাদিনিষ্ঠেব ন তু ণিজনিষ্ঠা লিঙাদিদ্যোত্যা তু দততেদেন্ 

৫€৮। বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ,অধীষ্ট, সম্প্রশ্নও প্রার্থনা অর্থে ধাতুর উত্তর লিঙ্ হয়। 
ভৃত্যাদির ৫প্ররণ এবং নিরুষ্ ব্যক্তির প্রবর্তন করাকে বিধি বলে। নিমন্ত্রণ শবে 
নিয়োগ করণ বুঝায়। অর্থাৎ আবশ্ক শ্রাদ্ধ এবং ভোজনাদি বিষয়ে দৌহিত্রাদদির প্রবর্তন । 
আমন্ত্রণ শব্দে কামচারের অন্ুজ্ঞা। সৎকারপুর্বক ব্যাপার অর্থাৎ কার্ধবিশেষকে 
ৰ অধীষ্ট বলে। প্রবর্তনার্থে লিও হয়। চারিটার পৃথক্ উপাদান প্রপঞ্চার্থ। 



২৪ : সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

৫৯। যাস্থই পরস্ফৈপদেষ্াতে! ডিচ্চ। ৩। ৪। ১০৩। 
লিঙঃ পরন্মৈপদানাং যাক্থড়াগমঃ স্যা। স চোদাত্তো ডিচ্চ। 

ডিত্বোক্তিজ্ঞপয়তি । ক্ৃচিদন্নবন্ধকার্য্যেপ্যনস্থিধাবিতি গ্রতিষেধ ইতি । 
শ্াদেশস্ত শানচঃ শিত্বমপীহ লিজম্। 

৬০। স্ব তিথোঃ। ৩।৪। ১০৭। 
লিঙস্তকারথকারয়োঃ স্থট্ স্যাঁথ । স্থটা যাক্ছুট নবাধ্যতে। লিডে! 

যাস্ট। তকারথকারয়োঃ স্থড়িতি বিষয়ভেদাৎ। 

৬১ । লিঙঃ সলোপোহনস্ত্যস্ত । ৭1 ২। ৭৯। 

সার্ববধাতৃকলিভোহনন্ত্যস্য সমস্য লোপঃ স্যাৎ। ইতি সকারছয়স্যাপি 
নিবৃত্তিঃ। ্ুটঃ শ্রবণং ত্বাশীলিভি। স্ফউটতরং তু তত্রাত্মনেপদে । 

লিঙনিষ্। বা পুরুষনি্ঠ। বেতি। ভ্যাদেতৎ্। লিঙাদিদ্যেত্যা প্রবর্তনা লোকে পুরুষনিষ্ঠেতি মতে 
পচয়তোদনং দেবদত্তেন যজ্ঞদত্ত ইতিবৎ পচেদেদনং দেবদত্তেন যজ্ঞদত্ত ইতি প্রয়োগঃ ভ্যাৎ। 
প্রবৃত্থ্যশ্রয়ঃ প্রবর্তনাশ্রয়শ্চ লকাঁরেণোক্ত ইতি কর্তরি তৃতীয়া ন ভবতি কিন্তু প্রথমৈবেতি চেতহ্থি 
ওদনং দেবদতে। যজ্জদতঃ পচেদিতি প্রয়োগঃ ভ্যাদত্রাহুঃ পুরুষনিষ্ঠেতি মতে প্রবর্তন লিঙাদিবাচৈ]ব 
নতু ধাতুবাচা। তথাচ লিঙ্পাত্বব্যাপারা শ্রয়স্ত পুরুষন্ত কর্তৃত্বাভাবান্নে।জদোষঃ | দেবদতেন পাচয়তি 
যজ্জদত্ত ইত্যাদৌ। তু পিজন্তম্ত ধাতুহাদ্ধাতৃপাত্তবা।প।রাশ্রয়ত্বেন প্রয়োজাপ্রয়োজ কয়ে।রুভয়ে।রপি 
কর্তৃত্বাললক।রেণান্ুক্তে প্রয়ে(জো কর্তরি তৃতীয়েতি বৈষমামিতি। কৌস্তভাদৌ হেতুমতি চেতি শুত্রে 
প্রয়েরজকব্যাপারস্ত শিজ্ বাচ্ত্বপক্ষ এব মুখাত্বেন স্থাপিত; ব্যাপারছয়ন্ভপি ণিচ্প্রকৃত্ার্থত্বে তু 
অভীত্যন্ত পিজর্থবিশেষকত্বে অভিসাবয়তি প্রকৃতার্থবিশেষকত্বে তু উপসর্গাৎ সুনোভীতি বত্বমভিযা 
বরতীতি সিদ্ধান্তস্ত স্বারস্তভঙ্গাপত্তেরিতি । তথ গতিবুদ্ধীতি সুত্রে অপিকর্ভেতি বিশেষণমব্যাবন্তকং ্যাৎ। 
ত্বন্সতে প্রয়োজকব্যাপারস্তাপি ণিচপ্রকৃত্যর্থত্বে প্রয়ে।জকত্তাপ্যণৌ কর্তৃতাদিতি দিকৃ। প্রার্থনং যাঞ্চ। 

৫৯| ক্কচিদিতি * জ্ঞাপনফলত্ত বক্ষ্যমাণেতা।দৌ টিদুগিল্লক্ষণীবভাব ইতি টিড্ড়েতি সুত্রে 
এবোক্তম্। কুয়।দিত্যাদৌ উতোবৃদ্ধিলুকি হলীতি ন প্রবর্ততে ভাষ্যে পিচ্চ ডিন্ন ভিচ্চ পিন্নেতি 

ব্যাখ্যা নাস্থিশেষবিহছিতেন ভিত্বেন পিত্বন্ত বাধাদিত্যদাদৌ বক্ষ্যমাণতয়। জুটে উিত্বন্ন জ্ঞাপকমিত্য- 
পরিতোধাদাহ। শ্ঃ শানচঃ শিত্বমিতি | 

৬* | হুট তিথেরিতি তক।রাদিকার উচ্চারণার্থঃ | | 
৬১। লিঙঃ সলোপ ইতি। রুদাদিভ্য ইতি ুত্রাৎ সার্ববধাতুকইত্যনুবর্ততে সেতি। নুগডষহীকমন্তয 

স্েত্যনেন বিশেষ্যতে তদাহ। সার্ধধাতুকলিডোহুনস্ত্যন্তেতি । সকারঘছ্য়ন্ত/গীতি। অবয়বাবয়বোহপি 

৫৯) লিঙের পরন্মৈপদে ধাতুর উত্তর যাল্ছড়, আগম হয়) তাহ! উদাত্ত এবং 
ডিৎসংজ্ঞক । উিত্ব উক্তি জানাইতেছে যে, কথন কখন অন্ুবন্ধ কার্যেও "অনল্বিধো” 
এই হ্যত্র দ্বার! স্থানিবস্তাবের প্রতিষেধ হইবে। শ্না আদেশ স্থানে বিহিত যে শানচ 
প্রত্যয়, তাহার শিত্ব ও “কচিদন্লবিধৌ” এই পরিিভাষাবিষয়ে প্রমাণ বুঝিতে হইবে। 

৬০। লিঙের তকার ও থকার স্থানে স্থটু আগম হয়। এই সুট্দ্বারা যানুট্ 
বাধিত হইবে নাঁ। ত্কার ও অকার এই উভয়ের স্থানে স্থুট হয়, এইরূপ বিষয় ভেদ 
হেতু লিও গ্বানে যাঁসুটুও হয়। 

$ 



ভিওন্তভাদিএকরণম্। [২৫ 

৬২1 অতো যেয়ঃ। ৭1 ২েপ্৮০।' 

অতঃ পরন্ত সার্ববধাতৃকাবয়বস্থ যাস্ ইত্যস্য ইয়, স্যাৎ। গুণঃ। 

যলোপঃ। ভবেশু। সার্ববধাতুকেতি কিম্। চিকীর্যাড। মধ্যেইপবাদ- 

হ্যায়েন হি অতো লোপ এব বাধ্যতে। ভবেদিত্যাদৌ তু পরত্বাদ্ দীর্ঘঃ 
স্যাৎ। ভবেতাম্। 

৬৩। বের্জস 1 ৩।৪।১০৮। 

'লিঙে বেজ্ভুস্ স্যাৎ। জ ই । 

৬৪1 উত্যপদান্তাঁৎ । ৬। ১1 ৯৬। 

অপদ্াস্তাপবর্ণাদৃসি পরে পররূপমেকাদেশঃ স্যাৎ । ইতি প্রাণ্তে। 
পরত্বান্নিত্যস্বাচ্চাতো যেয় ইতি প্রাঞ্চঃ। যদ্যপ্যন্তরঙ্গত্বাৎ পররূপং ন্যাষ্যং 
তথাপি যাস্ ইত্যেতস্য ইয় ইতি ব্যাঁখ্যেয়ম্। এব সলোপস্যাপবাঁদ 
ইয়। অতে! যেয় ইত্যত্র তু সন্ধিরার্ধঃ। ভবেয়ুঃ। ভবেঃ। ভবেতম্। 
ভবেত। ভবেয়ম্। ভবেব। ভবেম। 

লমুদায়ং প্রতাবয়ব ইত্যাশ্রয়ণাৎ সুটোহুপি লিড্ভক্তত্বািতি তাবঃ। আদীলিডীতি । * ভুক্লান্ডামিত্যাদ । 
লন্ু সুটি কৃতে অনচি চেতি ছ্িত্বস্য।সিদ্ধত্বাত্ততঃ প্রাগেব স্বোরিতি ষাহুটঃ সকারো লুপ্যতে ঝলি 
পরে বঃ সংষোগম্তদাদিত্বাত্থ। চৈকদকারকং রূপস্ত ল্যং সুডতাবে যাস্ছটঃ সকারন্ত হিতে কৃতে তু 

টি ক্ষোরিতি সলোপাৎ হুট এব সকারন্ক দ্বিত্বে চ দ্বিসকারকমপি রূপং তুল্যমেবেতি স্ুটে! বিধানং 
ব্যর্থমিত্াযাপরিভোধ।দ|হ। স্ফটতরং ত্বিতি। এধিষীষ্টরেত্যাদ।বিতি ভাবঃ। 

ট ৬২। মধ্যেৎপবাদন্তাক্সেনেতি । কুদ।দিভ্য ইতি স্ুত্র।ৎ সার্ববধাতুকইত্যননুবৃত্ভাবন্বং স্াক্সঃ প্রবর্তত 
তি ভাবহ। 

৬৪। অন্তরঙ্গত্বাদদিতি। প্রতায়মান্রাপেক্ষত্বাঙ্গ অতো ঘেয় ইতান্ত ত্বাঙ্গতাৎ প্ররুতিপ্রত্যয়োভয়- 

পেক্ষত্বেন বহিরঙ্গত্বা্দিতি তাব:। নম্বপদ্বান্তাকারস্ত জুঁসশ্চাশয়ণাৎ পররপন্তা পুযুভয়নাপেক্ষত্বম- 

ট্টবেতি চেলসৈবম্ । অনেকা শ্রয্ত্বেহপি প্রতায়মাত্রাশ্রযুতয়। প্রকৃতেরনাশ্রয়ণাৎ ব্যাখ্যয়মিতি। 
্ুত্চ বিপ্রাতিেধস্থত্রে ভাষ্যে স্পষ্টম্। 

৬১। সার্বধাতুক যে তি. তাহার অন্তস্থিত সকারের লোঁপ হয়। এই 
নুসারে সকারদ্বয়েরই নিবৃত্তি হইল । আণীর্লিডেই ধাতুর উত্তর সুট্ আগম হয়, 

স্ত উহ! আত্মনেপদেই হইবে। 
৬২। অকারের পরস্থিত সার্ধধাভুক অবয়বের যাঁস্ ভাগস্থানে ইয় আদেশ হয় । 
আদেশের ইকারের গুণ হয় এবং যকাঁরের লোপ হয়। যথা, ভবেৎ। সার্বধাতুক 

, হইলে কি হইবে? যথা, চিকীর্ষ্যাৎ। মধ্যে অপবাদ ন্যায় দ্বারা অকারের লোপই 
ধিত হয়। কিন্তু "ভবেৎ” ইত্যাদি স্থলে পরত্বহেতু দীর্ঘ হইয়াছে । ভবেতাম্। 
৬৩৭ লিঙের “ঝি” বিভক্তি স্থানে জুস্ আদেশ হয়। জুসের জ-ইৎ যায়,উস্ থাকে। 

3 €& 8৯ ) 



২৬ সিদ্ধাস্তকৌ মুদ্রী । 

৬৫। লিঙ্উশিষিঞ্”, ৩। ৪। ১১৬। 

আশিষি লিডস্তিউাদ্ধধাতুকসংজ্ঞঃ স্যাৎ। 

৬৬। কিদাশিষি। ৩। ৪1 ১০৪। 

আশিষি লিডে যাক্ট কি স্যা। স্কোরিতি সলোপঃ। 

৬৭। কৃডিতিচ। ১।১।৫। 

গিৎকিন্ভিন্িমিত্তে ইগ্নক্ষণে গুণবৃদ্ধী ন ভ্তঃ। ভূয়া । ভূয়াস্তাম্ 

ভূয়াস্থঃ । ভূয়াঃ। ভূয়াস্তম্। ভুয়াস্ত। ভূয়াসম্। ভুয়াস্ব। ভুয়াস্ম। 

৬৫। আর্দধাতুকসংজ্ঞেতি। লঙঃ শাকটায়নন্ৈবেত্যত এবকারোইনুবর্তনীয়ঃ অন্যথা একস:জ্। ধি- 
কারবহিভূ তত্বেন সার্ববধাতৃকস'জ্ঞাপি স্তাত্ততশ্চ পক্ষে শলাদি: স্!ৎ। 

৬৬। কিদাশিবীতি। উিত্বেনৈব গুণবৃদ্ধিপ্রতিবেধে সিদ্ধে কিদ্চচনমিজয।দিত্যাদৌ স্প্রসী। পার্থ 

জাগধ্যাদত্যত্ত গুণার্থঝ জাগর্ডেগুণে। হি ডিতি পধু'দশ্ততে তিত্বং চেঁহ বিশেষবিহিতেন [কত্বেন 

বাধ্যতে। সলোপ ইতি। ঝল্পরসযোগাদহেন যাস্ুটঃ সন্ত লোপ: স্টস্ত পদাস্তসংযে।গা্তেসেতি 

ভাব ইতি মনোরমায়াং স্থিতং তদসম্বদ্ধমিতি মত্বা অত্র নিক্বর্ষমাহঃ। ভূয়ান্তং ভূয়াত্ত ভূয়ান্তেতাত্র 
ঝল্পরসংযোগাদিত্বেন যাছছটঃ সন্ত লোপঃ তুয়াদিত্যত্র হুট ইব যাহুটোহপি সম্ভ লোগঃ পদান্ত- 
সংযে।গারিত্বেনৈব। অন্যথ। বল্পরসংষে।গা দিলো পন্তা সিদ্ধত্বাৎ স'যোগাস্তলোপ এব শ্তাৎ। সৃষ্ট ইত্য।দৌ 
সাবকাশন্ত বল্লরসংযোগ!দিলোপন্ত সংযোগাস্তলোপাবাধক ত্বাদিতি । 

৬৭। তিন্নিমিত্তে ইতি। কিতি গিতি ভিতি পরে ইকে। গুণবৃদ্ধী নন্ত ইতি নব্যাখাঠতং ছিন্নং 

ভিন্নমিত্যত্র লঘৃপথধগুণস্তানিষেধপ্রসঙ্গাৎ । ন চারস্তসামর্থ্যং শক্ষ্যম্। চিত্ং সুতমিত্যাঘাবব্যবহিতে 
কিতি চরিতার্থত্বাদিতি ভাবঃ। অন্তে তু কৃতিতীতি গ্রত্যরগ্রহণাৎ প্রত্যয়েন সন্নিধাপিতচ্াা ন্ট 
ক্কিতি পরইতি ব্যাথঘ্রনে তু ছিন্নভিন্নমিত্যাদি সিধ্যত্যেব । ন চৈবং ভবাম ইত্যাদাবতিগ্রসঙ্গ কঁতি 
বাচাম্। অস্তরঙ্গগুণং প্রতি বহিরঙ্গনিষেধস্তা প্রবৃত্তেরিত্যহঃ। কিতি শুতে চত্বেন গকফারোহণপি 

প্রশ্লিষ্যত ইত্যাশয়েন গিৎ্কিৎভিন্লিমিত্তে ইত্যুক্তম্। গিতি কিং গ্লাজিস্বশ্চগন্থ,১ জিঞু: কিতি স্বন্মিন্ 
স্থান্রিত্/ত্র ঘুমাঙ্ছেতীত্বং প্রসজোত । নচন্দোর্গিবে তৃফ্ুরিত্যত্্র ইপ্নিবেধেো ন ক্তাৎ। গ্লাজিস্থশ্চেতি 

৬৪। উস্ পরে থাকিলে পদমধ্যস্থিত অবর্ণের উত্তর পররূপ একাদেশ হয়। 
এইরূপ প্রাপ্তি হইলে পপত্ধ ও নিতাত্ হেতু অকারের স্থানে “যেয়” আদেশ হয়, ইহা! 
প্রোচীনদিগের মত। যদাপি অন্তরঙ্গত্ব হেতু পররূপ ন্তায়ান্থগত, তথাপি প্যাস্, 
ভাগস্থানে ইয়. আদেশ হইবে। এইকপই ব্যাখ্যা কর! উচিত | এইরূপে “ই” আদেশ 
সলোপের বিশেষক হইতেছে । “অতো ধের” এই স্ত্রে যে সন্ধি, উহ] জআর্ষ। যথা, 
ভবেয়ুঃ। ভবেঃ। ভবেতম্। ভবেত। তবেয়ম্। ভবেব। ভবেম॥ 

৬৫। আশশীর্বাদার্থে লিঙের স্থানে বিহিত যে তিঙ্, তাহা উল হয়। 
৬৬। আশারর৫থে লিঙের উত্তর যে যান্ুট আগম হয়, তাহার কিৎসংজ। হয়। 

“স্কোঃ” এই সুত্র দ্বার! যাস্থটের সকারের লোপ হয়। 



তিওন্যভ'দিগ্রকরণম্।, ২৭ 

৮ লুঙ। ৩।২।১১০ঁ 
ভূতার্থবৃত্তেদ্ধাতোলুভি, স্যাৎ। 

৬৯1 মাঙি লুডু । ৩। ৩।১৭৫। 

সর্ববলকারাপবাদঃ। 

৭০ | ম্মোতরে লঙচ। ৩। ৩। ১৭৬। 

স্মোন্তরে মাভি লঙ্ স্যালুড চ। 

৭১। চিলুডি। ৩।১। ৪৩। 

শবাদ্যপবাদঃ । 

কার।ভুবশ্চ গন্ন,উবতীতি শ্বীকারাদিতি বাচাম্। শ্ুখকঃ কিতীতাত্রাপি চত্বেনি গকারং প্রপ্লিষা 
গৎফিতো।রিপ,ন হ্যাদিতি ব্যাখ্যানাৎ। ন চৈবং চহশ্াসিদ্কতয়। শাক ইতাত্র বিসর্জনীর়ো ন লভ্যত 
'তি হশি চেতুত্বমেৰ শ্চাদিতি বাচ্যম্। সৌব্রত্বান্ন মুন ইত্যত্র নেতিযোগবিভাগেনা সিদ্ধতাভাবান্ব। 

ইসিছ্ধেঃ । বামনন্ত গ্লাজিহ্থ ইতি শুত্রে স্ব অ ইতি প্রশ্লেষাৎ স্থাস্বরিতাত্র ঘুমাস্থেতীত্ব: ন ভবিষ্যতীতি 
কারপ্রপ্লেযাত।নাৎ শ্বকঃ কিতীত্য চত্বক্তাসিদ্ধস্বাভাবসমর্থনক্রেশ ইত্যাহেরক্ষণে ইতি। ইতোবং 
[ছিতে ইতার্থ;। ইগ্রক্ষণে কিষ্ । লৈগবার়নঃ লিগোম্রডদিত্বাৎ কক ইহাদিবৃদ্ধরোঞজলহ্ত চ 
বগত্য! ইক্স্থানিকত্েহপি ন নিষেধঃ। ন চেক ইতুক্তেহপি কিতি চেত্যারস্কসামর্থাদত্র নিষেধো ন 
বেদিতি শঙ্কাম্। নাডায়নাদে। তশ্ত ঢরিতার্থত্বাৎ। তৃয়াদিতি। ইহ ক্ষোরিতি লোপন্তা সিদ্ধ- 
স্তকারন্ত সংষোশগাস্তলোপঃ প্রাপ্তঃ। পদাস্তসংযোগাদিলোপেনানবকাশেন বাধাতে | নহ্গেবমপি 

যোগাদিলোপন্ত পূর্বব্রাদিদ্ধমিতাসিদ্ধত্বান্ধলগাদিলোপঃ স্কাৎ। পদান্তে সংযোগাদিলোপত্ত ভূট্ 
ভিচ্যাদো সানকাশতাদিতি চেদরাহঃ1। অুট্যাহটোঃ সতোস্তাত্যাং বিশিষ্টনৈব প্রত্যয়ত্বেনাপৃক্তত্বা- 
খাদ হলত্ায়াঃ প্র$তেং পরত্বান্ভাবাচ্চোক দোষশক্কৈব নানস্ত্ীতি। 
৬৯। সর্ধিলকারাপবাদ ইতি। মান্তিতাদে। নিষেধার্থকমাশবন্ত এব ন তু মাতিত্যাছঃ। 
*১। ডিলুত্বীতি। ইক।র উচ্চারণার্থ ইতি মনোরমা। নট মন্ত্রং ঘসেতি হুত্রে জেরিতি স্থানে 
ইত়াচামানে টিিভিরগাপি লকারম্ত লুক্ হ্যাদিতি শঙ্কাম্। গ্রাতিস্থেতিস্ত্রাৎ সিচ ইতান্বর্তা 

চন্থ।দিনং স্থাজর্ছত লহ লুগিতি ব্যাখ্যায়ামতিপ্রসঙ্গাদ্িভাবানুবৃত্ধেলকো বৈকল্পিকতয়! ছন্দসি 
পান্তরক্কানাপাদাতয়। চ সিজনুবুত্তিং বিনাপি নাতিপ্রসগ ইত্যাহঃ। শবাদ্যপবাদ ইাত। আদি- 
বাৎ ততদ্ গুণপ্রধুকানাং শুন্লাদীনাং গ্রহণম্। 

৬৭.।. গকার ইৎ,ককার ইৎ এবংঙ ইত নিমিন্তীভূত ধাতুর ইকের গুণ ও বৃদ্ধি হয় 
1। অর্থাৎ গং, কিৎ ও ভিৎ প্রত্যন্ন পরে থাঁকিলে ধাতুর ইকের গুণ ও বৃদ্ধি হয় ন1। 
৯8১৮৭ । ভূয়াঃ | ভুয়াস্তম্। তুয়াস্ত । ভূয়াসম্ । ভূয়াম্ব । ভূয়াশ্ম। 

৮1 তৃ অর্থে ধাতুর উত্তর লুঙ্ হয়। 
। মাঙ শঙধযোগে ধাতুর উত্তর লুঙ্ হয় । এই শুত্র সর্বলকারের বিশেষক। 
৭*। শ্ম শব্ধ পরে পাকিলে মাঙ্শব্ ধোগে ধাতুর উত্তর লঙ্ ও লু উভক্মই হয়। 



২৮ সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

৭২। চেঃ সিচ,।স৮5। ১18৪ 

ইচাঁবিতৌ। 
৭৩। গাঁতিস্থাঘুপাঁডৃভ্যঃ সিচঃ পর্মপদেষু ৷ ২।৪। ৭৭ 

এভ্যঃ সিচো লুক্ স্তাৎ। গাপাবিহেণাদেশপিবতী গৃহোতে । 

৭8 ভূম্ববোস্তিডি। ৭1 ৩।৮৮। 

ভূ সু এতয়োঃ সার্ববধাতুকে ভিডি পরে গুণো নস্যাৎ ॥ 

৭৫1 অস্তিপিচোহপুক্ডে। ৩। ৭। ৯৬ 

সিচ্চ অস্ চেতি সমাহারদন্দ্ঃ ৷ সিচ্ছব্দস্থ সৌত্রং ভত্বম্। অস্তীত্যব্যয়েন 

কন্মধারয়ঃ । ততঃ পঞ্চম্যাঃ সৌব্রো লুক্ । বিদ্যমানাৎ্ড সিচোহন্েষ্চ 
পরস্তাপুক্তস্য হুল ঈড়াগমঃ স্তা। ইতি ঈট্ ন। ইহ সিচো লুপ্তত্বাৎ। অত ॥ 
হলঃ কিম্। এধিষি। অপৃক্তস্তেতি কিম্। এঁধিষট। অভ্ভুতাম্। 

৭২) ইচাবিতাবিতি। তত্র ইদিবে প্রয়োজনমমংগ্ডেত্যত।নিদিতমিত্যুপধালেোপাভাবঃ | 
প৩। গাঁতিস্থেতি। ইহ ব্যবছিতোহপি লুখনুবর্তত। ন তু গ্রঃ। ব্যাখ্যানাদিত্যাশয়েন।হ। 

লুগিতি। গাপাবিতি॥। গাতীতি শিতপ। বিকরণশূন্ঠন্ত নির্দেশলুখিকরণ ইণাদেশেো! গৃহাতে। 
নুষ্িকরণ।লুশ্বিকরপয়ে রলুখিক রপস্ত গ্রহণমিতি পরিভ।বয় পিবতিগৃহাতে ন তু পাতিরিত্যর্থঃ। 

৭৪। ভুঙবোরিতি। যু, প্র।ণিগভবিমোচনে মুবতিহ্য়ত্যোস্ত ন গ্রহণং তিওো বিকরণেন 
ব্যবধান1থ। 

৭৫1 অন্তিসিচোইপৃক্ত ইতি। অন্ত প্রাঞ্চঃ। সিচ্চাস্চ্েতি সমাহারছৃন্থে অত্িসিচ তন্মাদিতি 

বিগ্রহং মহ! অন্তেঃ সিচশ্চ পরস্তেতি ব্যাচখ্যুন্তচিস্্ম্। তত্র সমানান্তন্ত।নিতাত্াশ্রয়েশ হশ্বাচচদ- 
*বহাস্ত(দিতি প্রাপ্ত ট5£ পরিহারেহপি সমুদ্রাত্র।দ্ ঘ হতি নির্দেশ।দল।চতরমিত্যেতদ নিত্য মিত্যা শ্রিতা 

৭১। লু পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর ছি আদেশ হয়। এই চি শপাদির অপবাদক । 
৭২। ট্রিস্থানে সিচ্ আদেশ হয়। সিচের ই এবং চু ইত যায়, সকার থাকে । 
৭৩। গ! ধাতু,স্থা। ধাতু,লদ্বুম'জ্ঞক ধাতু,পাঁধাতু এবং ভূধ।তুর উত্তর পরন্মৈপদে সিচের 

«লুক হয়। গ। ধাতু ও পাধাতু ছুই প্রকার। প্রথমটা ইন্ ধাতু স্থানে আদি গ! ধাতু । 
অপরটা সংগীতার্থ গা ধাতু । প্প| পানে” এবং “পাল ব্নক্ষণে” এই ছুই প্রকার 
পাধাতু । কিন্তু এখানে কিন্ধুপ অর্থে গা ও পাধাতুর উত্তর দিচের. লুক্. হইবে, 
তাহাই বলিতেছেন। ইন ধাতু স্থানে আদিষ্ট গাধাতু এবং পাঁনার্থে পাধাতুযন উত্তরই 
সিচের লুক্ হইবে। অন্তত্র নছে। রা রি 
| ৭8 সার্ববধাতুক তিও. পরে থাকিলে তু ও সু এই উভয় ধাতুন্ন উকারের গুণ 

হহবে ল।। ৩ 



তিউন্তনাদি প্রকরণম্। 58৪ ঞ 

৭৬1 মিজভ্যন্তবিদিভ্যশ্চ 1 স্পু। ৪7 ১০৯। 

সিচোহভ্যন্তাঘিদেশ্চ পরশ্য ভিওসন্বন্ষিনো ঝেজুস্ স্যাৎ। ইতি প্রাণ্ডে। 
মি মরি ০৮ সপ পক আত সজল 

সিচ্ছব্দশ্ত পরহসমর্থনেংৎপি অন্তেভূরিতি ভূৃতাবস্ত হ্থানিবধমাহিত্য তত্রাপুর্ুস্ত হল ঈডডাগমন্ত 
দুর্বারহাৎ তথা গাতিস্থাযুপ।ভুভাঃ সিচো! লুকাপি স্থানিবস্তাবেন সিচং পরত্বানপায়াদগাদস্থাদ- 
ভূদিত্যাদৌ অতিপ্রসঙ্গাচ্চ তদেতদ্ ধ্বনগ্নন্ বাচষ্টে। সিচ্চাস চেতি। সৌত্রং ভত্বমিতি। তেনাত্র 
কুত্বজশত্বে ন ভবত ইতি তাবঃ। বিদ্যনানাদিতি। সিচোহন্তেশ্চ বিদামানবিশেষণেন লুপ্টাৎ সিচঃ 
কৃততুভাবদপ্যেশ্ট নেতি ভাবঃ। তায্যক।রাস্্াভঃ ৷ অস্থিসিচোইপৃক্ত ইতি দ্বিসকারকোহয়' নিদশ 
ইতি । অত্র মাধবঃ। অস্স্ইতি সসুদারভ্ট।ধাতৃতয়া ইকশ্তিপো ধাডুনির্দেশ ইতি শ্তিপ্প্রতায়ে! 
ন স্তার্দিতি। অত্র বদস্তি। দ্বিসকারকনির্দেশে শতিপ্ ন স্যার্দিতি ষছুক্তং তদ্রভসোভিমাম্। 

ইত্খং হি ভাষ্যাশয়ঃ সিচ ইত্যন্তানভ্তরং সক।রঃ প্রশ্নিষাতে ন তু শতিপঃ প্রাক । অতএব সিচোহপুক্ত হতি 
দসক।রকোহয়ং নির্দেশ ইত্যুন্তং ভাযো অন্যথা অল্ীতি নির্দেশে! দ্বিসকারক ইতোব ক্রয় । 
এবধ সান্তাদন্ডেঃ সান্তাৎ নিচ ইতি চার্থো নিন্দাধ এব। দ্বিতীয়শ্চ সকারো লুপাতে ন'ষোগাসুন্থা 

পদাক্ুস্টেতি ব্যখ্যানাদ্ বাপদেশিবস্তাবেন পদাস্তহাদ ছ্বিতীয়সকারন্ত । ন চ সংযোগাসুলোপন্থা।, 

সিদ্ধবাদতে!। রোরিতুত্বং ছুলভমিতি বাচাম্॥। সংযোগান্থলোপো রোরুতে ইতি বাস্থিকেনাসিদ্ধত্ব- 
নিষেধাৎ সংযোগান্তং ঘং পদমিতি ব্যাধানে তু নেহ সষোগান্তলোপঃ। কিন্ত সকারদ্বযস্তাপি রত্বে 
কৃতে জনতা রোরিতানেন এক এব উকারেো! ভবিষাতি বৈধেফবিশেষণটভ্যকত্বহ্য পর্খেক হ্ববদ্ধিবক্ষিত- 

ত্বাৎখ। ন চ স্বানিভেদেন উকারছুয়ে সভাপি ন ক্ষতি: সবর্ণদীর্ঘানস্থরমাদগতণে সতি সমীহিতঙ্গপ- 
[সিদ্ধেরিতি বাচাম্ | একপদাশ্রয়হেনাস্তরঙগহাদাদ্গণপে পশ্চাদবাদেশপ্রবৃত্যা সিচোহপৃক্ত ইতি 

পাঁসদ্ধেঃ। তন্মাদুক্তরীত্যা এক এবোকার ইতি স্বীকর্তব্যঘতএব বিধেক়গতৈকনুক্তয বিবক্ষিতহাছ 
॥কঃ পূর্দপরয়োরিতাত্র একগ্রহণং ভাষ্যাদৌ। প্রতাাখাতম্। নশ্বতিপরে যো রঃ সত্াতং পরো ন 
এবতি অতঃ পরশ্থ অস্তিপুর্দে ন ভবতীতি কুছয়স্থনে কথমুকার: স্তান্সৈবম্। রোরিতি জাতিপর- 

নির্দেশেনাতঃ পরত্বস্ত পূর্বহস্তা চ সম্ভবাৎ। ন চৈবমপি পরত্বাদ্ধশি চেতি প্রধথমন্তৈব রো'রুঃ 
[ও বাচাস্। রুত্ৃন্তাসিদ্ধতয়া হশপরহ্াভাবাৎ! ন চাশ্য়াৎ সিদ্ধত্বমিতি বাচান্। স্থান্য'শে 

তৎপি নিষ্রিত্তভূতহশংশে তদসম্তশাত। যদ্যপি সন্জাতেরেকতাছুতযক্পোরপি এক এব করর্ভবতীতি 
ঠখ্যায়াং নাখবং ক্রেশস্তথাপি রুহ্বনিধৌ পদন্তেতানুবর্তনাদেকপদান্তত্বং ন সম্ভনতি দ্থিতীয়সকারন্ত 

কৃপঙ্গতাদিত্যাছং। অপৃক্তহল ইতি। অপৃক্তসার্বধ।তুকন্তেতি প্রাচোক্তত্ত অবুক্তম্। এধিবি * 
চ্যাদ।বতিব্যাপ্ডেঃ সার্ববধাতুকগ্রহণব্যাবর্তযালাভাচ্চ। 

৭৫) এন্বলে সিচ এবং অসের্ সহিত পরস্পর সমাহার দ্বন্দ সমাস হইবে । 
রআাচুসারে সিচের ভসংজ্ঞ| হইল। পরে অস্তি এই অব্যয়ের সহিত কর্ধারয় সমাস 
ইল । তদনস্তর সৌত্রত্ব হেতু পঞ্চমী বিভক্তির লুক্ হইল বিদ্যমান যে সিচ এবংঞ 
নখ তাহার পরস্থিত্ত অপৃক্ত যে হল্ তাহার উত্তর ঈট আগম হয়। ষথা, অভূং। 
খানে সিচেয় লুক হইয়াছে । সুতরাং ঈট হইল না। অপৃক্ক হলের উত্তর ঈড়াগম 
য় বগাতে. “&ধিযি" এখানে হলের উত্তর ঈড়াগম হইল না এবং অপৃক্ত বলাতে 
ধীনিষ্ট”, এখানে ঈড়াগম হইল না। অভুভাম্। ূ 
,.৬। সিচেয়, উত্তর এবং অঙ্-৪ বিদধাতুর উন্বর ডিৎসন্স্বক্ন যে “বি” তাহার 

নজুদ্ আদেশ হয়। এইরূপে জুস্ প্রাপ্তি হইলে, 



৩০ সিদ্ধান্তাকৌমুদী 

৭৭। আত: ৩1 ৪। ১১০ 

সিজ্লুক্যাদস্তাদেব বের্জুস্ স্যাৎ । অভূবন্ | অতুঃ। অভুতম । 

অভভত। অভূবম্। অভূব। অভূম। 

৭৮1 নমাউযোগে। ৬1৪1 ৭81 

অড়াটো ন স্তঃ। মা ভবান্ ভূৎ। মাস্ম ভবশ ভূদ্বা। 

৭৯। লিঙ্নিমিত্তে লুঙ্ ক্রিয়াতিপভৌ । ৩। ৩।১৩৯। 

হেতুহেতুমস্তাবাদি লিড্নিমিত্তং তত্র ভবিষ্যত্যর্থে লৃঙ, স্যাৎ ক্রিয়ায়া 

অনিষ্পত্ৌ গম্যমানায়াম ॥ অভবিষাৎ। অভবিষ্যতাম্। অভবিষ্যন্। 

অভবিষ্যঃ। অভবিষ্যতম্। অভবিষ্যত। অভবিষ্যম্ । অভবিষ্যাব | 

অভবিষ্যাম । 

৮০ | তে প্রাগ্ধাতোঃ। ১। ৪1৮০ | 

তে গত্যুপসর্গসংভ্ৰকা ধাতোঃ প্রাগেৰ প্রয়োক্তব্যাঃ। 

৭৭। আত ইতি। সিজ্গ্রহণমনুবর্ততে । বোজুসিতি চ সিচ আকারাচ্চ পরস্ত বেনু স্ তত্র পা টি 
লক্ষণেন সিচঃ পরত্বমা কারাত্ত,শ্রুতা। এবং স্থিতে ফলিতমাহ। সিজ্লুকীতি। গ্াতিস্থেতি সুত্রেণেত্যখ+ 

সিজভাত্ডেতি পূর্বসৃত্রেণেবাদস্তাদূপি সিদ্ধে নিয়মার্থোয়হমিতাহ। আদন্তাদেবেতি। ) 
৭৯ | হেতুহেতুমস্তাবাদীতি । অত্র কেচিৎ আদিশফ্েনাশংসাধচনং গৃঙ্কত ইতি স্বাখ্যা 

আশংসাবচনে লিঙে| বন্নিমিত্তং তত্রাপি ক্রিয়াতিপতৌ ভবিষাতি লৃঙ্ গুরুশ্চেদ।যাগ্যৎ আশংসেখহমধ্যষে:। 
ইতাছ্যদাহরস্তি । ভ্রুন্তে তু ভবিধ্যতি মর্যাদেতাদিন। তবিষাতীতুপ্রক্রম্য যো যো লি বিহিত: 
তশ্নিমিত্ত এব ক্রিয়/তিপত্ৌ লৃঙ্ ভবতি নান্তত্রেতাহ: । লিঙ্নিমিগুমিতি । হেতুহেত্কুমতো লি 
ইচ্ছার্থেধু লিঙ্লেটাবিতাদিলকারার্থপ্রক্রিয়া়।ং ক্ষ,টাভবিষ্যতি । অনিষ্পত্।বিতি | ন্বৃদ্িশ্চেদ- 
ভবিধ্যত্বদ স্ভিক্ষমভবিষাদিতি তত্রেবোদাছরিষাতি। 

৮*। প্রাগেবেতি। ন পরতঃ নাপি ব্যবহিত! ইতার্থ:। অতএবচ্ছন্দসি পরেহপি বাবহিভাগ্চেতি 
সত্রিতম্। টি" হু 

৭৭। সিচের লুক হইলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর ঝি বিভক্তি শ্বানে ভুস্ আদেশ 
হয়। যথা, অভুবন্। অনঃ। অভ্ভুতম্। অভৃত। অভূবম্। অভ্ব। বআন্ভুম। 

৭৮। মাঙ, শবযোগে ধাতুর উত্তর আঁড়গম 9 আট আগম হয় লা। যথা; ম। 
ভবান্ ভূৎ। মান্ম ভবৎ তৃত্বা। ৮ 

৭৯। হেতু. এবং হেতুমস্তাবাদি, ইহার! লিঙের নিমিতত, সেইছেতু হেতুমস্তাবা্ি 
বিষয়ে ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি বুঝাইলে ভবিষাৎ 'অর্থে লৃঙ, হয়।  বখা, অভবিধাৎ। 
অতবিষ্যতাম্। অভবিষ্যন্। অভবিষ্যঃ। অতবিষ্যতম্। অভবিষাত । অতবিষ্যম। 
অভবিষ্যাব। অন্ভবিষ্যাম। [.. 
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৮১1, আনি লোট্। ৮৮ | ৪ 1০৯৯৬ | 

উপসর্সস্থাশ্লিমিতাৎ পরস্য লোডাদেশম্যানীত্যন্য নম্থয ণঃ ক্যাশ । 
গ্রভবাণি। ছুরঃ বত্ণতয়োরুপসগত্বপ্রতিষেধো বক্তব্য; 1০1 ছুঃশ্মিতি| 
হর্ভবানি । অন্তঃশক্ম্যাওকিবিধিণস্বেধুপসর্গত্বং বাচ্যম্ ।০। অন্তর্ধা। 
অন্তপ্ধিঃ। অন্তর্ভবানণি। 

৮২ 1। শেষে বিভাষাহকখাদাবষাস্ত উপদেশে। ৮1৪1 ১৮। 

উপদেশে কাদিখাদিষাস্তবর্জেজি গদনধাদেরন্যস্মিন ধাতৌ পরে উপসর্গ- 
স্বাল্িমিত্তাৎ পরশ্য নের্নস্য ণত্বং বা স্যাৎ। গ্রণিভবতি-_প্র“নভবতি । 
ইহোপসর্গাণামসমস্তত্বেহপি সংহিতা নিত্যা । তছুক্তম্।_ 

সংহিতৈকপদে নিত্য নিত্যা ধাতৃপসর্গয়োঃ | 
নিত্য! সমাসে বাক্যে তু স৷ বিবক্ষামপেক্ষতে ॥ ইতি ॥ 

পত্তাদ্যর্৫থনির্দেশশ্চোপলক্ষণম্ । ঘাগাত্ড শ্বর্গো ভবতীত্যাদাবৃশ্পদ্যত 
ইত্যাদ্যর্থাৎ । উপসর্গান্বর্থবিশেষশ্ঠ দ্যোতকাঃ। প্রভবতি। পরাভবতি। 

বম্তবতি । অন্ুভবতি । উন্তবতি। পরিভবতীত্যাদৌ বিল্ক্ষণার্থাবগতেঃ | 
উ টি 
টনি উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদম্যত্র নীয়তে । 

প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবদ্দিতি ॥ 

(২) এধ বৃদ্ধ । কথ্যন্তাঃ ষট তিংশদনুদাত্তেতঃ | 

৮১। আমি লোড়িতি। শিলেডিতোব বক্তবো আনিগ্রহণসাগমশান্ত্রন্তানিভাতাং জ্ঞাপরিতুম্ 1 
বি সাঙগরং তর্নকামত্য জগ্হা স্তোতরমিত্যাদি সিদ্ধাতি। লোট্গ্রহণং ম্পষ্টপ্রতিপত্যর্থম্ । নচ 
টা বপা খেবাং তানি প্রবপনি মাসানীতাহাপানেশ নিহ্াং পত্বং ম্তাদিতি বাটাম্ । উপসর্গ 
[পাদর্থব্হ্গ্রহণাচ্চান্যা প্রবৃত্ধেঃ প্রাতিপদ্গিকানস্তেতি বৈকল্পিকত্বং তু ইবাতএধ। ছুরঃ বতেতি। ছুরঃ 
হত প্বং নেত্ডি কেচিদ্িতি প্রাচে!কং তববুক্তম্ । এবং হি সিদ্ধান্তে ণত্বং স্তাৎ তচ্চাকরবিরুদ্ধনিিতি 
২। অন্তর্ধেতি। আতশ্চোপসর্গ ইত্যঙ্ টাপ্ । অন্তর্থিরিতি। উপসর্গে ঘোঃ কিং অচ্ছক্ণ্াহ- 
টা খ্যানতে তত্ব, প্রকুতানপযোগাছপেক্ষিতম্ । ভিদারদিপাঠেন প্রজ্ঞাশ্রদ্ধেতি 

লাদেন বা! গতার্থতবাম্চ । 
৮২). শেষে হিভাষেতি। নের্গদনদেতি পৃত্রোক্রাপেক্ষযা শেষ ইতাছ। গদনদাদেরপ্প্রিপ্লিতি ।৭ 
দেশে ..কিষ্ূ । প্রলিচকার প্রদিতখাদেতাত্রাপি নিষেধে! যথা স্তাৎ। অধাস্তেতি কিন্। গ্রনিশি- 
)। .উপদ্ষেশপ্রহণাৎ প্রনিপেক্ষাত ৮ । ক্ষিউঃ খ্যাঞ। প্রনিচক্শে ইত্যআাপি মিষেধঃ । শেহগ্রহশং 

৮০1 গতি ও উপসর্গসংজ্ক শন্ব সকল ধাতুর পুর্ব্বেই প্রযুক্ত হয়। 
৮১1 . উপসর্থস্থ নিমিত্বের পরস্থিত লোট্আদেশের আনি বিভক্তির নকারের পত্ব 
'॥ থা, গ্র-ভবাণি। ছর্ শব্খের উত্তর ষত্ব ও ণত্বের উপসর্গন্ব প্রতিষেধ বক্তব্য। 
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৮৩। টিত আত্মজ্জ্সদানাং টেরে। ৩1 ৪। ৭৯। 

টিতো লম্তাত্বনেপদানাং টেরেত্বং স্যাৎ। এধতে। 

৮৪ | সার্বধাতৃকম্মপিৎ । ১1 ২।৪। 
অপি সর্ববধাতুকং ডিদ্বশু স্যাৎু। 

স্পষ্টাথম্ ॥ পত্বশাস্ত্রে সহিতায়ামিতাধিকারাৎ সংহিতা য়ামব্বক্ষিভায়াং পণরাভাবঃ স'হিতাক।ং ভু 

শত্বমিভি বিকল্পসিদ্ধেঃ ফিননেন বিভাধাগ্রহণেনেতা শঙ্কা ন কাধষোত্যাহ ৷ ইহোপনর্থণামিতাদি | 

এফপদ ইত্যনেনৈব সিদ্ধে সমাসগ্রহণং গো বলীবর্দন্য।য়েনেতি বোধাম্। বাকাং ত্বিতি। স স'হিতা 

ধিবক্ষাধীনা ন ত্বঃ নিত্যেত্যর্থঃ। ' উপলক্ষণমিতি । এতচ্চ সন্তাদর্থনিবেশং কুতবতে! ভীমসেনন্তাপি 

সম্মতমিভান কর্দগৃন্দ গুদ ীড়ায।মেবেভোবকারে। জ্ঞাপকঃ | সেধতের্গত।বিতি শুতে গতাবিতোতদপি 

হিধ গভ্যামিচ্য।দার্থনির্দেশস্তে।পলক্ষণত্বএব ঘটতে নান্তথেতি দিকৃ। উৎপদ্যত ইত্যাদার্থাদিতি । 

এবং চ উপসর্গং বিনাপুযৃৎপন্তর্থপ্রতীতেক্স্ভবতীত্যাদে। প্রসুজাম।নোহপুযুপসর্গঃ দোতক এব নল তু 
বাচক ইতি ভাবত ॥ উপসর্গেণ ধাতর্থ ইতি । অতএবাময়েণ।পুার্তম । পাদ ভাষণম/ল।পঃ 

প্রলাপোহনর্থকং ব5ঃ | অনুলাপো মুভামা বিলাপঃ পরিদেবনম্ । বিপ্রলতপা বিরেধোক্কিঃ 
সংলাপে! তাষণং মিথঃ| স্প্রলাপঃ সুবচনমপলা পস্ত নিহুব” ইতি। 

৮৩। টিত ইডি । নন্ু শানচোহপি লগ্তানিকজ্মনেপদহ্।ৎ পচম।নে! বজম।ন ইতাত্র টেরেছেন 

ভমিতি চেদরাুং। প্রকৃতৈস্তিবাদিতিরাজ্মনেপানাং বিশেষণান্গ দেধঃ। এবং তু টিতত্তঙাং টেরে 
ইতোব বক্তুমুচিতমিতি। 

যথা, ছুঃস্থিতিঃ। ছুর্ভবানি। অন্তর শব্দের অঙ্কিবিধি ও পত্ব বিষয়েই উপসর্গ 
বক্তব্য । যথা, অন্তর্ধা। অন্তর্ধিঃ। অন্তর্ভবাণি। 

৮২। উপদেশার্থে ককারাদি, খকারাদি, গকারাস্ত এবং গদ ও নদাঁদি ভিন্ন ধাতু, 
পরে থাকিলে উপসুর্গস্থ নিমিত্তের পরস্থিত নির নকারের বিকল্পে ণত্ব হয়। যথা, প্রণি-, 
ভবতি। প্রনি ভবন্তি। এস্থলে উপসর্গের সহিত ধাতুর সমাস না! হইলেও সন্ধি নিতাই 

* সিদ্ধ হইবে। তাহ! উক্ত হইয়ছে। যথা, একপদে, ধাতু ও উপসর্গে এবং সমাসে 
সান্ধ, নিত্য হয়। কিন্তু সেই সন্ধি বাক্য বিষয়ে বিবক্ষ1! অপেক্ষা করে । *বত্বাদি অর্থের 
নির্দেশকে উপলক্ষণ বলে। “যাঁগাৎ সর্গে! ভনতি” এই স্থলে ভবতি পদের উৎ্পদাতে 
ইত্যাদি অর্থ বুঝাইতেছে। উপসর্গ সকল অর্থবিশেষের দ্যোতক। যথা, প্রভবতি। 
পরাঁভবতি। সম্ভবতি। অভিভবতি। উদ্ভনতি। পরিভবতি । ইত্যাদি স্বলে বিলক্ষণ 

গঅর্থের অবগতি হইতেছে । কথিত আছে যে, উপপর্গ দ্বারা ধাতুর প্রকৃত অর্থ বলপূর্ব্বক 
অন্তার্থে নীত হয়। যথা, প্রহার, আহার, সংহার, বিহার, পরিহার ইত্যাদি। ইতি। 

এধ-ধাতু বৃদ্ধি অর্থ বুঝায় । এধ ধাতু হইতে কথি ধাতু পধ্যস্ত ৩৬ টী ধাতুর 
অন্দান্ত বর্ণ ইত বায় অর্থাৎ ইহার! আত্মনেপদী হইবে। ৃ 

৮৩। টকার ইত যায় এরূপ যে লকার তাহার আত্মনেপদে টিশ্কালে একার 
হয়। যথা, এধতে | 

৮৪। অপিংপার্বধাতুকের ডিদ্বৎ কার্য হস্গ। 



ভিউন্তর্তীদিপ্রকরণম্। ৩৩ 

৯৮৫1 আতো ডিতঃ 1. ৭1 ২এস্ট১ 1. 

খঅতঃ পরস্ঠ ভিতামাকারম্ঠ ইশ স্টাৎ। এধেতে 1 আধন্তে | 

৮৬। থাসঃ সে। ৩। ৪1 ৮০ 

টিতে ল্য থাস সে শ্যাশ। এধসে। এধেথে । এধধেব | অতো! শুণে। 
গধে। এধাবহে। এধামহে। 

৮৭। ইজাদেশ্চ গুরুমতোহনৃচ্ছঃ | ৩। ১। ৩৬1 
ইজাদির্যো ধাতুগুরুমানৃচ্ছতান্যন্তত আম স্যা লিটি । আমে! 

অকারন্য নেতমাস্কাসোরাম্বিধানাত চ্ঞাপকাশ। 

৮৮।. আম । ২। ৪1 ৮১। 
আমঃ প্রস্য লুক স্যাত। 

৮৯। কৃথ্ণানু প্রযুজ্যতে লিটি। ৩।১। ৪০ । 

আমন্তালিট্পরা: কৃভূস্তয়োহনু প্রযুজান্তে। আাম্প্রত্যয়ব্ড কৃঞ্রেণাইনু- 
ীযোগক্কেতিসূে কএওগ্রহণসামর্থাদনুপ্রয়ে।গোহন্যশ্তাপাতি জ্ভাপ্যতে। তেন 

সপ | পাশ ০৩০ শ সপ গরপপিস  জা, নয ৯ পপ পা সা জি 

৮ 

রঃ ধা 89৯ এ সা ৪৪৮০০ ৮৭ আপা» স্থা। সম জা পাশা পঙগাস্ক ০০ এ পা ন সপ 

৮৬ খাস ইতি। একারোচ্চাণং জপনার্ধমিতি লিউল্ুঝযোরিত্াত। শ্ষুটীভবিষ্যতি | খে! 
ণেইতি। ইট এতে কুঙে আদ্গুণং বাধিহা বৃদ্ধা প্র।প্রায়ামনেন পরকপমি তার্ধং | 
) ৮৭। ইজাদেছিতি। ধাততোকাচ ইভ্যতো। খাতৃশ্রহণং কান্প্রত্যন্বাদিত্যত আস্ লিটাতি চনত. 

1হ। ইজাদিধে! খাতুরিত্াাদি। গুরুমান কিন্। ইয়েব। খচ্ছেত্নছ। , 
ৃ ৮৮। আম ইতি । লক্ষণপ্রতিপরদদ জপরিহাবহ প্রতার়গ্রহণপরিভাবয়। চ নেহ। আম। আমতুঃ | 

রত লুশ্িতি । যন্ত্রে খসেতি লুঞাল্পেরিতানুবর্তা লেঙু সিভি কাশিকশচদী ব্যাখাতং তদপ্রোপেক্ষিতং 

টাবও্যালান্তাৎ। এ্তিতো হপবাদ বলা বন্থায়(মেবাকং লুক। তেন আমন্তক্তাতিউভ্তত্বাদ্ দেখদতাদি- 
হা পরন্বেহশি তিথ্ওতিওঃ ইতি দ নিধাতত। আ'ষন্তাং পরশ্ত নিঘাভশ্চ ভিউভ্তহ্েভাথঃ। চাতিছস্তে 

দত্বাভাখাদামস্তাৎ পরন্ত শিখতে! ন সিধাতীতি শক্ষাম। লিট কিন্বাৎ প্রতাযলক্ষণেন বৃদপ্ততগ! 

বাতিপতিকন্তে লোরুৎপত্তাবামন্তন্ত)বাদতৎ হপো। লুকাপি প্রতারলক্ষণেল হুবস্ততর়। পদত্াৎ। 
এ» চলে সত সত অপ লি সত এর পা আর 2৯১০ | ০৯ 

৮৫। আকারের পরস্থিত ডিতের আকারস্থানে ইয়, আদেশ হয়। যথা, এধতে। 

৮৬। টকারইং এরূপ লকারের উত্তর বিহিত থাস্ বিভক্তি স্থানে সে আদেশ 
11 হা, এধসে । এধেখে । এধধেব। গ্সকারের উত্তব একাবের গুণ হয়। যথা, 
ধে। এধাবছে। এধামছে। 

৮৭1. : লিট বিতক্তিতে খক্ছধাতু ভিপ্ন অন্ত গুরুসংজ্ঞক ইজাদি ধাতুর উত্তর আম্ 
[দেশ হয়। আল্ ও ফাসধাতুর উত্তর আম বিধান হেতু আমর .মকার স্থানে 
কার হয় না। 



৩৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

কৃতৃত্তিযোগ ইত্যতঃ ক্কঞ্চে' দ্বিতীয়েতি ঞকারেণ প্রত্যাহা রাস্রায়ণাৎ 
কৃভস্তিলাভঃ।  তেষাধ ক্রিয়াসামান্যবাচিত্বাদান্প্রকৃতীনাং বিশেষবাচিত্বাস্ত- 
দর্থয়োরভেদাহ্বয়ঃ । জসঙ্গপদিস্ত প্রত্যাহারেহস্তরতোহপ্যন্িতাথত্বাক্ন 
প্রযুজ্যতে । কৃঞস্ত্ ক্রিয়াফলে পরগামিণি পরন্মৈপদে প্রাপ্তে। 

৯০। আন্প্রত্যয়বৎ কঞ্জোহনুপ্রয়োগন্ত | ১।৩। ৬৩। 
আন্প্রত্যয়ো যন্মাদিত্যতদৃগুণসন্থিজ্ভানেো বহুত্রীহিঃ ।. আম্প্রকৃত্য। 

তুল্যমনুপ্রযুজ্যমানাৎ কৃঞ্চোহপ্যাত্মনেপদং স্যা । ইহ পুর্বববগ্গিত্যনুবত্ত্য 

৮৯। কৃগ্িতি। কথং তরি “তং পাতয়াং প্রথমমাস পপাত পশ্চাৎ | গ্রভ্রংশক্জাং যে। 
নহুষং চকারেতি”। প্রমাদ এবায়ম্। নচ বিপরীতপ্রয়োগনিবৃত্তিমাত্রে শুত্রন্ত তাৎপর্যা।ৎ পশ্চাৎ- 
প্রয়েগো বাবহিতোহপি ন ছুষ্যতীতি বাচাম্। বিপধ্যার্সনিবৃত্তার্থং ব্যবহিতনিবৃত্ত্যর্ঘং চেতি বার্তিক- 
বিরোধাৎ। অন্তস্তাপীতি। যদি ইহ কৃঞ্শব্বেন এক এব ধাতুগুহেত তদা ধাত্বস্তরন্য প্রাপ্তা- 
ভাবাদাষ্-প্রত্যয়বদ্ ইতি সুত্রেহনুপ্রযুজামানস্ত কৃঞ্চ ইতি বিশেষণং বার্থং শ্যাদিতি ভাবঃ। নচাত্র 

কৃঞ্ছ চেতি চকারেণৈবানুপ্রয়োগোহন্ন্তাপীতি জ্ঞায়ত ইতি শঙ্কাম্। ধাতোরাম্ স্তাৎ অনুপ্রযুজাযতে 
চ লিট্পরঃ কৃ'ঞ্, ইত্যর্থসমর্থকতয়। তন্যে[পক্ষীণত্বাৎ। অভেদাম্বয় ইতি। সামাম্যবিশেষয়ে।রভেদা ম্থয়ে| 
লোকসিদ্ধ ইতি ভাবঃ। এবঞ্চ এধাংচক্রে এধাংবতুবেত্যাদৌ এককর্তকভূতানদ্্যতনপর্নোক্ষ1 সৃদ্ধয- 
ভিন্না ক্রিয়েতি তুল্যো বাধঃ। নম করোতিঃ সকর্শকঃ ভবতিত্বকর্পদক ইতি কথমিহ তুল্যতেতি 
চেদত্রাছঃ । যদ! হি করোতিরুৎ্প'দনার্ঘকঃ স্বাতন্ত্র্েণ প্রযুজ্যতে ঘটং চক্রে রাজ্য চকারেতি তদ! 
নিয়মেন সকর্মত্বং যদ! তু ক্রিয্াস্তরসমানাধিকরণ£ঃ করোতিঃ প্রযুজ্যতে জুহুবাং টকারেত্যাদৌ। তদা 
বৎ্নমানাধিকরণঃ করোতিন্তম্ত সকর্মাকত্বাকর্শত্বাত্যাং স্বয়মপি তথ! ভাবং তজতে । এবং ভূত্ত্যোরপ্যাম্- 
প্রকৃতিসামানাধিকরণেযন কচিৎ সকর্ণকত্বং বোধ্যমতএবান্ুপ্রযুজ্যমানাস্তবতেঃ সকর্্মকত্বাৎ কর্ণি লিই। 
তথাচ. মাঘঃ। তন্যাতপত্রশ্থিতরান্বভৃবে ইতি । শ্রীহর্ষশ্চ। তপত্ডুপূর্বাবপি মেদসাম্তর|! বিভাবরী- 
তির্ব্বিরাম্বৃবিরে ইতি। তত্রেদমবধের়ম্। জুহাব জুহ্বাঞ্চকার জুহুবাম্বভূবেত্যদৌ কেবগে! 
হোমো .গম্যতে ইতরত্র তু হোমরূপ। ক্রিয়েতি বোধঃ। ফলে তু ন রুন্চিদ্বিশেষঃ। ঘটমানয় দ্রবাং 
ঘটমানয়েত্যর যখ। | এবকা-্্রকৃতার্থগতকারকসঞঙ্খযাবিশেষ।ভিবাক্তিরনুপ্রয়োগন্ত ফলমিতি | 
অনন্থিতেতি সম্পদ্দার্থন্তাম্প্কৃত্যর্থন্ত চাভেদান্বয়ো! ন সম্তবতি উভয্পোরপি বিশেষরূপত্বা্দিতি ভাবঃ। 

৮৮। আমের পর লিটের লকারের লোপ হয়। ূ 

৮৯। অত্তীতকালে লিট্ বিভক্তিতে আমন্ত ধাতুর উত্তর কক, ভূ-ও তঙ্ ঘি 
অন্থুপ্রধুক্ত হক্ব । “আম্ প্রত্যয়ব কৃঞ্ঞোহন্ুপ্রয়োগঃ* এই সুত্রে কধাতুর গ্রহণের 
'॥মর্থ্য হেতু তত্তিশ্ন অন্ত ধাতুর উত্তর ও অন্ুপ্রয়োগ হইতে পারিত,ইহ! জানাইতেছেন । 
সেই. হেতু ্কৃভৃত্তিযোগঃ* এই হুত্রান্দারে “কৃঞ্চে। দ্বিতীয়ে” এই 'হুঝোক্ত একার 

“দ্বার! . প্রত্যাহারাশ্ররহেতু ক্ক ভূ ও অন ধাতুর প্রাপ্তি হইতেছে। তাহাদের সামান্য 
ক্রিয়াবাচিত্ব এবং আম্প্রককৃতির বিশেষবাচিত্ব হেতু সেই উভয়হিধ অর্থের অভেদ।- 
বন হইতেছে । সংপুর্বক+পদধাতু প্রত্যাহার মধ্যে অস্তসূতি হইলেও অনন্বিতর্থি 
হেতু প্রঘুক্ত হইবে না। “ককঞ ধাতুর ক্রিয়াফল পরগামী হইলে পরন্দৈপদ হুয়” এই 
সত্র দ্বারা পরন্মৈপদ প্রাঞ্ডি হইলে-_ 



তিউন্তভাদিগুকরণম্। ৩৫ 

বাকাভেদেন সম্বদ্ধযতে । পূর্নববদেবাস্মনেপনুং ন তু তদ্ধিপরাতমিতি। তেন 
কর্তুগেহপি ফলে ইন্দাঞ্চকারেত্যাদৌ ন তই। 

৯১। লিটস্তঝয়োরেশিরেচ। ৩৪1 ৮১। 
লিড়াদেশয়োল্তঝয়োরেশ্ ইরেছ এতো স্তঃ। একারোচ্চারণং জ্ঞাপকং 

ভঙাদেশানাং টেরেত্বং নেতি | তেন ডারৌরপান্ন। কৃ এ ইতি শ্থিতে। 

৯২ | অসংযোগাল্লিট কিৎ। ১। ২1৫ । 
অসংযোগাত পরোহপিল্লিট কি স্যাৎ। কৃঙিতি চেতি নিষেধাহ 

সার্ববধাতুকাদ্ধধাতৃকয়োরিতি গুণো ন। দ্বিত্বাৎড পরন্বাদ্যণি প্রাপ্ডে। 

৯৩ | দ্বির্বচনেইচি । ১।১। ৫৯। 

বি্দিসিতেটি পরে অচ আদেশে ন ক্কাৎ । দ্বিত্বে কর্তব্যে। 

৯৪ | আন্পরতারবদিতি। আম্প্রত্যয়ান্তস্তাত্মনেপদ।ভাবাদাহ। অতদ্গুণ ইতি। প্রকৃত্যা! তুলামনু- 

প্রধুজামানাদিতি । তৃতীষাস্তছ্ছতি। অনুপ্রয়োগস্তেত্ত্র কর্মণি ঘঞ্চিতি ভাবঃ। অনুর্াতঙিত 
ইত্যতোহনুবর্তনাদাহ। আত্মনেপদং স্তাদ্িতি। এবমপ্রাপ্তস্ত বিধানেইপি প্রাপ্তম্ত নিবারণঞ্ষনেনৈব 

সৃত্রেণ ম সম্ভবতীতাত আহ। বাকাভেদেনেতি । অত্র চ প্রমাণম্ আম্ প্রত্যয়বদিতি বচনমেব। অন্যথ। 
পূর্ববদিতানুবৃভোবানুপ্রয়োগন্ত কৃঞ্ঃ আমঃ পুর্েণ তুল্যমিতার্থলাভািষ্টসিদ্ধেঃ কিস্তেন আম্ 
প্রতায়বদিতাদেন। 

৯১। লিটগ্ঝয়ৌবিতি । এশিতি শকারকরণমক।রবিশিষ্টতকা রস্ত!দেশত্ব।য় | 

»২। অসংযোগাদিতি। অসংযেগাদিতি কিং মমন্থে। অত্র নলোপোন। 

৯৩। দ্বির্বচণ ইতি । অঢ1 সম(নাধিকরণালাভায় ছ্বির্বংনশব্বশ্ত তন্নমিভ্তে লক্ষণ! স্বীকিরতে। 

যন্ধা। উচাতে ইতি বক্টনং ছ্র্ষচনং যন্মি্লচি তদ্দিবচম্। অথবা দ্বির্বচনমশ্মিকনস্তীত্যশ আদাচ্। 
তগেতদাহ দ্বিত্বনিষিত্বেইচীতি। ইহ অচঃ পরশ্মিশ্লিভাতোহচ ইতি শ্বানিবদ।দেশ ইত্ান্ম।দাদেশ ইতি 

ন পদ্দাস্তেত্যতে! নেতি চান্ুবর্ততে তদাহ। আদেশো নস্তাদিতি। যদাগীহ বৃত্াদাবজাদেশং স্থানিবৎ 

স্যািতি রূপাতিদেশপক্ষঃ শ্বীকৃতঃ ফলং চোভয়ত্র তুলাং তথাপায।দেশনিষেধপক্ষোহপি ভ।ষা।রূচ ইতি 

৯*। যে সকল ধাতুর উত্তর আম্ প্রভায় হয়, তাহাদের সহিত তুল্য প্রকৃতি এরূপ 
ক₹ঞ্ ধাতুর উত্তরও আত্মনেপদ হয়। এস্থলে “পুর্ব্বব” এই পদের অন্ববৃত্তি হইয়া 
বাকাভেদান্সারে সম্বন্ধ হন । অতএব পূর্ব অর্থাৎ আত্মনেপদই হয়, তাহৰ 
ধিপরীত অর্থাৎ পরশ্থৈপদ হয় না। সেই হেতু ফল কর্তগত হইলে ইন্দাঞ্চকার 
ইত্যাদি স্থলে তঙ হয় না। 
৯১। লিটের স্থানে আদিষ্ট যে “ত* এবং “ৰ” তাহাদের স্থানে এশ্ ও ইরেচ, 
আদেশ হয়। একার উচ্চারণ জ্ঞাপক মাত্র অর্থাৎ এখানে একার উচ্চারণ করিয়া এই 
শানাইতেছেন যে, আদিই তঙ আদেশের টির স্থানে একার হইবে না। স্থতরাং ডা, 
রৌ, রূম্ প্রভৃতির উত্বুর আদেশ হইবে না। যথা, ক +এ এইরূপ থাকিলে। 



৩৬ সিদ্ধান্তকোৌমুদী । 

ম গতর স্বীকৃত: । কিক আদেশমঙ্গীকৃত্য পুনঃ স্থানিরূপ। শ্রয়ণাপেক্ষয়। নিফেধপরতয়া, ব্যাখ্যানংমঝ 
লখু। প্রক্ষালনাদ্ধি পন্কন্ত দূরাদস্পশনং-.-মিতি স্যায়াৎ। নপদাস্তেতি নিষেধানভ্তরং পাঠেইপ্োেবং 
সতান্ুগৃহীত ইতি শ্রেরানয়ং পক্ষঃ। ইষ্টাম্ুরোধেন ছ্ির্বচন ইত্যাবর্ত্য কালাবধারণপরতয়াপি ব্যাচষ্টে।, 
দ্বিত্ধে ইতি । কৃতে তু দ্বিত্বে যথাব্থমাদেশঃ স্তার্দেবেতি ভাবঃ 1 ছ্বিত্বনিমিতে কিম্। ছুদ্যুবতীতাত্র 
ছিহাৎ পরত্বাদূঠি কৃতে যদ্দি যণঃ পূর্ববমের দ্বিত্বং স্তৎ তদ। দিদাষতীত্যনিষ্টং রূপং স্াত্তন্মা ভূদিতি 
শ্বিতনিমিত্ত ইতুক্তম্! ন তুহ খিখনিমিত্তম্। আচীতি কিম্। জেত্রীয়তে। দেখীয়তে। শাশয্যতে। 

ইহ ঈআআখ্মোরিতি ঈকারং। অধঙ্ যি ক্ষিতীত্যয়ঙাদেশশ্চ নিষিধ্যতে স মাডুদিতি প্রাঞ্। অন্ত 
ত্বাহঃ। অগীতি বার্থং শ্রীধ্ধ্বীষশষয ইতি ছ্িতীয়াজবধিকক্তৈকাচঃ কাধ্যিতয়। ঘঙে দ্বিতবনি মিত্বত্বাভাবা- 
দিতি। অচঃ কিম্। অশ্ুদুপৎ। ইহ ম্বপেশ্চীতি বৎ সন্প্রসারণং জশ্শিশ্নিষিদ্ধেহত্যাসে উবর্পে! ন 
জয়েত। ন চছিত্বে কৃতে পুনঃ সম্প্রসারণে স্বাপেরবয়বত্বাবিশেধাদ্ভ্যাসে তদুত্বরখণ্ডে চ উকরশ্রবণং 

ভবেদিতি বাচান্। পরম্ত সম্প্রসারণে কৃতে যুন ইত্যপ্রেব ন সম্প্রসারণম্ ইতি পূর্বস্ত ষণঃ সম্প্রস।রণ- 
নিষেধাৎ। ক্ডাঙ্গেতৎ। . চক্রভুরিভাত্র অচ আদেশস্ নিষেধাপ্রবৃত্যা যণ্ ক্তাদেল। অতুসো গ্িস্- 
নিশিত্ুত্বেংপি অকারত্ঠাতথাত্বাৎ। ন চ ছির্বচনেইচীত্যন্ত বৈষর্থাম্। চক্রে ইত্যাদৌ সাবকাশত।ৎ " 
তথা চৈক৮ত।ভ।বাছ্রিটি ধাতোরিতীহ দ্বিতং ন শ্তাদিতি চেন্সৈবম। ইহ দ্বিত্বনিমিতুশবেন সক্ষাদ 

সমুদায়ঘটকতয়) ব! ঘৎ দ্বিত্বপ্রয়োজকং লক্গ্যানুয়োধেন তন্ত সর্ধন্ত গ্রহপাৎ। এতচ্ড ঠস্তেক ইতি 
সুত্রে কৈয়টে ম্প্টস্। তথাচ উর্পেতেঃ সনি সনীবস্তেতীট্পক্ষে বিভ।ষোর্ণোরিতি ডিতাবরহে 
উপুনিবিষতীতি সিদ্ধং সন্ন্তস্ত দ্বিবিধানে সলো ত্িত্বপ্রয়োজকত্বেন তশ্মিন্ পরে, প্রাপ্তয়োগু ণাবা- 
দ্বেশক্োধিত্বে কর্তবো নিষেধাৎ। অত এব।তগ্তত্তাবভাবিতামত্রেণেহ নিমিত্তত্বমিতি । এব ক্ষিন্ব- 
নিনিত্তঘটকতয়! সন ইড।গমো অতুস অকারশ্চ দ্বিত্বনিমিত্তমিতি স্থিতস্। লন্বেবম্ খধাতোঃ সন্দি 
শ্সিপৃত্রঞজ শাং সনীতি ইটি কৃতে ইস্শবনিমিত্তকল্ত, গুণস্ত ছ্ির্বচনেহচীতি নিষেধেইত্র।দেখিতীয়ন্তেতি 
দ্বিত্বপ্রসঙ্জীদরিরিধতীতি ন সিধ্যেৎ। রিস্শন্দ্ত দ্বিত্ে তু যদাপি সিদ্ধ্যতি ভখাপি গুণনিষেতধ 
রিস্শষধধ এব হুর্লত ইতি চেছ অন্রাহঃ। গুণে রপরে বৃতে রিস্শব্দহ্যৈব দ্বিত্মূ। নচ দ্বিত্বনিষিত্বে- 
্গচি গুপচ্চ নিষেধঃ। ইস্শবান্ত হনহ নিমিতং কাধ্যিত্বাৎ। ন হি কাাঁ নিষিত্ততয়া হপ্রীয়তে । স্থগ্িলা” 
চ্ছক্িতরি ব্রত ইতি জপকাৎ। অন্যথা শীডে! ডিত্বেন ক্ষিতি চেতি ওপুনিষেধাচ্ছয়িতরীতি রূপহ্।- 
সিদ্ধাপত্বেঃ। নচকিতি ডিভি পরে গুণবৃদ্ধী নেতি ব্যাখ্যায়ামুক্তার্ধে শর্ষিতরীতি ন জ্ঞাপকমিতি 
বাচস্। তত্বাথ্ায়াং, ছিঙ্গং ভিন্গমিতাত্র গুণনিষেধে। ন শ্াদিত্যাদিদেযক্সঞ্ক্িতি চেতি নুত্রএবোপ- 

পাদিতত্বাথ। ন চৈবং কার্ধিণে। নিমিতত্ব]নাশ্রয়ণে সন্নন্তন্ত কাধ্যিতাৎ সনি পরতঃ প্রাপতয়ে: গুণাবা- 

€দশয়োরনিষেধাদুণু'নবিষতীত্যপি ন ্ঞ।দিতি বাচ্যম্। মত্র্বীয়েনিন৷ কাধ্যমন্ুভবত এব কার্ধিত্ব- 
লাভাৎ। উর্ণেতেহি মুশব এব দ্বিত্বরূপকধ্যম্নুভবতি ন তু সন্। অরিরিষতীতত্র তু রিদ্শন্দঃ ॥ 
কাধ্যাত।গিতি বৈষম্যাদিতি। রা 

৯২। অসংযোগের অর্থাৎ অপংযুক্ত ধাতুর পরস্থিত যে অপিৎ লিট, তাহার 
ক্ষিৎসংজ্ঞ। ট “কৃডিতি ৮” এই স্থত দ্বারা গুণের নিষেধ হেতু “সার্বধাতুকাক্ 
খাতুকযোঃ” এই সূত্রধর! গু৭ হইবে না। দ্বিত্ব ও পরদ হেতু »ণপ্রত্যয়ের 
প্রাপ্তি হইলে-. 

৮৩। দ্বিত্বনিম্নিভীতৃত অচ, পরে থাকিলে যদি ি্ করব: হয়, তাহ হইলে 
ধাতুর উত্তর আচ আদেশ হয় ন!। অর্থাৎ দি বয় হইলে বাধ আদেশ হইবে 
এবং দ্বিত্ব না হইলে অচাদেশ হইবে ন|। 



তিওস্তভ্বাদি প্রকরণম্। ৩৭. 

৯৪] উরৎ। ৭181 ৬৬1 
গজ 

অভ্যাসঞ্চবর্ণন্য - অশু স্যাঙ্খ প্রতায়ে পরে। রপরত্বম্ । হলাদিং 

শেধঃ। প্রত্যয়ে কিম্। বব্রশ্চ। 

৯৫ | কুহোশ্চি৪ | । ৪। ৬২। 

 অভ্যাসকবর্গহকারয়োশ্চবর্গাদেশঃ স্তাৎ। এধাঞ্চক্রে। এধাঞ্চক্রাতে 

এধাঞ্চক্রিরে | | 
৯৬। একাচ উপদেশেহনুদাভাৎ । ৭1 ২1১০1 

উপদেশে যে৷ ধাতুরেকাচ্ অনুদান্তশ্চ ততঃ পরশ্য বলাদেরাদ্ধধাতু- 
কম্তেট ন স্যাড । উপদেশে 'ইতুযুভয়ান্ময়ি । একাচ ইতি কিম্ । 
যঙ্ল্রগ্ব্যাবৃত্তির্ষথা স্যাৎ। স্মরন্তি হি। 

“শৃতিপা শপানুবন্ধেন নির্দিষ্টং যদগণেন চ। 
যব্রৈকাজ্ গ্রহণং চৈব পঞ্চেতানি ন যউলুকি” 1 

ইতি এতচ্চ ইহৈবৈকাজ্গ্রহণেন জ্ঞাপ্যতে । অচ ইত্যেবৈকত্ববিবক্ষয়া 
তদ্ধতো৷ গ্রহণেন চ পিদ্ধে এক গ্রহণসামধ্যাদনেকাচছকোপদেশো ব্যাবর্ত্যতে । 

তেন বধেহন্ত্যপদেশে একাচোহপি ন নিষেধঃ। আদেশোপদেশেহনেকাছ- 
কম্বাৎ। অনুদাত্তাশ্চান্সুপদমেব সংগ্রহীষ্যন্তে। এধাঞ্চকৃষে । এধাঞ্চক্রাথে । 

»৬।- উভভয়ান্বয়ীতি | মধ্যে পঠাদ্দেহলীদীপন্ঠ|য়েন পুক্ে(তরাত্যাং সন্বধ্যত ইত্যর্থঃ। তত্রোতরা- 
সবয়্য কর্তং গম্তমিতাদ।বিপ্নিষেধঃ ফ্ম্। নিৎস্বরেণ সম্প্রতুযুাত্তত্বৎ পিপক্ষতি বিভৎসতীতাযাদ 
বিণ্নিষেধস্ত পূর্ববান্থয়ন্ত ফলম্। ছিত্বে কৃতে অনেকাচ্ত।ৎ। নহ্েকাচ ইত্যুক্জে হাপদেশপদেনা প্যন্বয়ঃ 
স্বীকর্তব্তস্তদেব মাস্ত উপদেশেহনুদাতাদিত্যনেনৈবেষ্টসিদ্ষেরিতি শক্ষতে । একাচঃ কিমিতি । পিগক্ষভী- 

তাঙগাবিব বঙ্লুকাপি ইপ্নিষেধং হাদেবেত্যাশক্কায়ামাহ। ম্মরস্তি হীতি। শিতপেত্যাদি। শৃতিপা, 
তথা । গ্চতিহ্দ্তিয়[তিবাতিজ্রাতীত্যাদি। তেন গ্রন্তজজ্ঘনীদিত্যাদৌ নের্গদেতি পত্বং ন। শগা 
যথা । ভরেতি। তেন বিভর্তেঃ সনি বিশুরিষতীত্যত্র সনীবতদ্দেতীঙ্ বিকল্পো! ন কিন্ত নিত্যমেবেট 

৯৪। প্রত্যয় পরে থাকিলে অভ্যাস সম্বন্ধীয় খবর্ণ স্থানে অত অর্থাৎ অকার হয়। 
এই আকারের পর র থাকিবে অর্থাৎ অর্হইবে। “হলাদি শেষঃ” এই সুত্র দ্বার! 
অস্তস্থিত য়া অর্থাৎ রকারের লোপ হয়। প্রত্যযর পরে না থাকিলে কি হইবে? 
বত্রশ্চ। এস্লে লিট্ পর়ে সম্প্রসারণ করিলে "সম্প্রদারণাচ্চ” এই সুত্র হ্বারা একা- 
দেশের পূর্বে প্রত্যয় ভিন্ন অভ্যাসাবব পরে থাকিলে অকার. হইবে এবং রপরস্ব 
হেতু +বব্রন্চ” এইরূপ না হইয়া “বর্ব্রশচ” এইরূপ হইয়া পড়িবে । | 
- ৯৫1 ব্ভ্যাস রন্বন্বীর কবর্গ ও হকার স্থানে চবর্গ আদেশ: হয়। যথা, এধাঞ্চক্রে। 
এধাঞ্ভ্রাতে । এধাঞ্চক্রিরে । 



৩৮ ' সিদ্ধান্তুকৌমুদী । 

এক।চ, ইতি শিষেধাপ্রবৃত্তে:। অনুবন্ধেন নির্দেশে। দ্বিধ। স্বরূপেণেৎসংজ্ঞকত্েন চ। শ্বরূপেণ ধখা 

শীওঃ সার্ধবধাতুকে গুণো! দীর্ঘেো। যুডচদিহে)। শেশীতঃ। দেদিতঃ। তসিক্তপ্রতায়ে চেসে ক্রমেণোদা- 
হরণে। ইৎসংজ্কত্বেন থা । অনুদ।স্ততিতঃ তেন স্পর্ধধনীঙাদিত্যঃ অনুদাস্ততিত ইত্যাজ্বনেপদং ন। 
পান্পন্ধ/তি। শেশয়ীতি। গণেন বখ|। বেভিদীতি। কুধাদিভ্য ইতি শ্রম ন। একা ছ্গ্রহণং 

প্রকৃতস্থরে। তেন বেতেদিতাঁ চেচ্ছেদদতেত্যাদাবিণ্নিষেধো ন। এতচ্চেতি। ন চ শ্তিপা 

শপাদাংশে কথমিদ্ং জ্ঞাপকন্িতি শক্কাম্। একদেশানুমতিদ্বার। সর্বত্র জ্ঞ।পনস্টোপপদমিতি জিহাদ, 

দৃষ্টহাৎ। অতএব তত্র গতিকারকো'পপদানাং কৃতপ্তিঃ সহ সমাসবচনং প্রাক সুবুৎপান্তেক্সিতি সিদ্ধা- 
মিত্যুক্তষ্। অনন্ত্ঘথৈঃ স্ততিহস্তিভরেত্যাদিতিঃ শৃ্তিবাদিতিরেক জ্ঞাপনসম্ভবাচ্চ। অপরম্পরা ইতি 
সুত্রে সাতত্যত্র গ্রহণেন একদেশানুমত্যা লুষ্পেদবশ্যমঃ কৃতো ইতাদি পুরর্ধাচাধাপ্লোকো জ্ঞঞপিত ইতি তু 
তত্রাবেচাম । মনোরম।য়স্ত্েকদেশানুমতিগ্বারা পুর্ববাচাধাপঠিতপরিভাধায়াঃ জ্ঞাপনস্ত গতিকারকো- 
পপদনামিত্াাদৌ দৃষ্টতাদিত্যক্তং তদযুক্তমিতি নবাঃ । গতিকারকোপপদানামিত্যাঙ্দোব হি 
পুপাচাধ্যণাং পরিভাষা দ চ তজ্জ্ঞাপনং তত্রৈব দৃষ্ঠসিতি যুজাতে বস্তুমিতি । তদ্বত ইতি। নচ, 

মত্বর্থণক্ষণার়।ং মানাভবঃ 1 বসতাদীনাসনুদত্তপাঠন্্ৈব তজ মানত্বাথ । ন চেদানীমনুদ।ত্ুপাঠঃ 

পরিক্রষ্ট:। আধুনিকানাং বসতিশক্তীতাদিপাঠস্ত অনর্ষহ্ান্্ ম।নমিতি শঙ্কাম। পাণিনিনা পঠিতানামে- 
বান্ুদাত্তধাতৃনা মাধুনকৈঃ ব্া।বাতৃপরম্পরয়!, সংগৃহীতত্বৎ ॥ অন্তথা' এক; অচ৮ যস্ততি বন্ত্রীহি- . 
লাভর্৫ঘমেকগ্রহণে কুতেহপানুদ।স্তপাঠহ্ত পরিভ্রষ্টত্বাৎ বসতিশক্তা।দয়োহনুদাত্ত।ঃ ন তু-ভ্ধোদয় ইতি 
নিপ্ধারণং ন ক্তাৎ। একগ্রহণেতি। নম্বেকাজ্গ্রহণং যঙলুগ্ব্যা বৃত্তার্থমিতুক্চো৷ পুনারেকগ্রহণস।মর্থ্যা- 
দিতুাক্তৌ পরম্পরব্যাঘাতঃ স্ত/ৎ ইতি চেদত্র।ছঃ | একাচশবেনা একাজগ্রহণং যওলুগব্যা বৃত্তর্থনিতি 
নার্থঃ। কিন্তু বস্তগতোবৈক।জ্গ্রহণং তচ্চৈকগ্রহণং বিনৈব লত্যত ইত্দোষ ইতি। বধেরিতি | যন্ত্র 
তদ্ধ্যাবৃত্তয়ে অনিট্কারিকাহু অদস্তপধ,াদাস উক্ত ব্যান্ভূতিনা স এব প্রাচাইনুস্থতঃ | অদুদৃদস্ত- 
রুশুপ্দীধুনুকুশ্থিভীভ্ত্িভি: | বুঙুবুঞ্ তাঞ্চ বিনৈকাচঃ স্বরান্ত ধাবোৌহনিট ইতি। স চাদস্তপধ,দ।স 
ইহোপেক্ষিতং । শুষ্জাহননুগুণত্বাৎ। তখাহি। সর্বে সর্বপদ।দেশ। ইতি ছ্াপর়েন কু ইত্য।দেঃ 
করিতা।দেশস্তহ্া ষখ। স্থান্থাপদেশং গৃহীত্বা কর্তা হর্তেতাদে। নিষেধঃ প্রবর্ততে । তখৈব বধাদেশেহপি' 
গ্রবর্তম/ন; কেন বার্ধযত।ম্। অদভ্তপবুদাসস।মর্থা।দিতি চেল্ন। নুত্রক।রেণাহপঞ্চুাদণ্ডত্বাদিতি ভাব2। 

৯৬। উপদেশাবস্থায় ফে ধাতু একটী অচ্বিশিষ্ই এবং অন্ছদাতত, তাহার পরস্থিত 
আর্দধাতুকের উত্তর ইট্ জাগম হয় না । “উপদেশ” এই পদটী উভগাহ্বয়ী অর্থাৎ 
একাঁচ্ ধাতু এবং অনুদাত্ত ধাতু এই উভয়ের সহিতই উহার অন্বন্ন হইবে। একাচু 
ভিরস্থলে বঙ্লুকের ব্যাবৃত্তি হইবে । কারণ আচার্যেরা এইরূপ বলিয়াছেন 
যে, শ্তিপ্ দ্বার! নির্দিষ্ট যে কার্ধা, শপ্ দ্বারা নির্দিষ্ট যে কার্ধ্য, অন্ুবন্ধ দ্বার! নির্দিষ্ট 
যে কার্ধা, গণদ্বার। নির্দি্ ষে কার্ধা এবং যে হুত্রে একাচ্ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই 
একাচ্ নির্দিষ্ট যে কার্ধা, এই পাচ প্রকার কার্ধা বঙ্নুক্বিষরে হইষে না। 
»এই সুত্রে একাচ্ গ্রহণ দ্বার! কারিকায় যাহা! বিহিত হইল, তাহাই জানাইতেছেন | 
পঅচ$” এইরূপ একত্ব বিবক্ষা। হেতু এবং এ অচ্বিশিষ্টের গ্রহণ হেতুই একটী অবশিষ্ট 
ধাতুর সিদ্ধি হইক্সাছিল,তথাপি একপদের গ্রহণ_করিলেন কেন? এরই আশঙ্কা 'নিরাকরণ 
করিতেছেন । এক গ্রহণ সামর্থ্য হেতু অনেকাচ্ এরূপ ষে উপদেশ তাহার ব্যানৃত্তি 
করিতেছেন । তাহাতে.এই ক্ষল হইল যে, যেখানে হন্ ধাতুস্থালে “বর” জাদেশ 
হইবে, সেখানে ন্সারদেশ উপদেশে অনেকাচত্ব হেতু '্সাদেশাবস্থায় হন্ ধাতু, এফাচ্ 



তিষুদ্তভ্বাদিপ্রাকরণম্। ৩৯ 

৯৭।" ইণঃ ষীধবং লুউ্লিটাং ফ্োকছঙ্গাৎ | ৮। ৩। ৭৮। 
ইণস্তাদঙ্গাত পরেষাং ষীধ্বং লুঙলিটাং ধন্য মুদ্ধন্যঃ স্যাত। এধাঞ্চকছে। 

'গধাঞ্চক্রে । এধাঞ্চকবহে। এধাঞ্চকূমহে । এধাহ্বভৃবু। অন্ুপ্রয়োগ- 

সামথ্যাদস্তেভৃ'ভাবো ন। অন্যথা! হি ক্রস্ চানুপ্রযুজ্যত ইতি কৃভিতি 

ব1 জয়া । 

৯৮ | অত আদে?ঃ। ৭18৪1 ৭০ | 

অভ্যাসম্তাদেরতে। দীর্ঘঃ স্যাৎ 1 পররূপাপবাদঃ | এধামাস । 

এধামাসতুঃ ইত্যাদি । এধিতা। এধিতারৌ । এধিতারঃ। এধিতাসে। 
এধিতামাথে 1 

৪৮। ইপঃ ধীধ্বমিতি। ইণ্কোরিভাধিক|রেহপি পুনরিশ্গ্রহণং কবর্গাৎ পরচ্চ মাভুদিত্যেতদর্থম । 
তেনেহ ন। পক্ষীধ্বম্। অঙ্গাৎ পুরেব।মিতি। বিহিতানামিতুক্ৌ তু দাঞ্ে। লুডি অদিঢুমিচাা- 
ব্যাপ্তি: শ্রাৎ। লিহদুহনহ।ং ডদঘহধত্বেধু লিক্ষীধ্বং ধক্ষীধ্বং নটৎ সীধ্বমিতাক্রাতিব্যপ্তিষ্চ স্তাদিতি 

বোধাম্। অঙ্গাৎ 1কম্। বেবিষীর্বম্। যদার্থবতঃ যীধ্বমিতাগ্ত গ্রহণ।ৎ কৃষীচৃমিতা।দাবেব ভবেৎ 
তখ।পার্থবদপ্রহণপরিভাষ। ক্কাচন্ন প্রবর্তত ইতি জ্ঞাপনার্থমিদমুক্তম | তেন অনিনস্মন্গ্রহণ।নীতি 
সিদ্ধম্ | এধাং বভুবেত্যাদি। আন্প্রত্যয়ব্ধিতি সুত্রে কুঞ্গ্রহণ।দ্ অনুপ্রয়োগান্তরে তঙ. নেতি 
শেষ!ৎ কর্তরীতি পরশ্মৈপদষেষ। ভাবকর্্নণোস্ত হ্যাদেব এধা*বভুবে ঈক্ষাংবভৃবে ইতি | অস্তেস্ত 
ভাবহল্মণোস্তঙ কৃতে এশি ইটি চ রূপে বিপ্রতিপদোতে । তথাহি । উভয়ত্রাপি হ এতীতি 

হাদেশে কৃতে এধাষাহু ঈক্ষাষাহ ইনত্টি কেচিৎ | তাসিসাহচবাদিট্যেৰ হত্বং ন ত্বেশীতান্তে। 

ভৎস।ছ্চর্যাগেব সার্্বধাতুকএব এতি হত্বহ্। তথ চ কর্পনবাতিহ।রে তঙি ব্যতিহে ইতাব্রৈব ভবতি 
ন তুক্তত্বয়েইপি। তেন এখুামাসে ঈক্ষামাসে ইত্যেব রূপমিতাপরে । কৃজুত্তীতি। যদাযপি কৃঞ্ 
ইতুযুক্তৌ ল।খবমস্তি তথ।পি ধাতুদ্বয় নেব লাভার্থং প্রত্য।হারা শ্রয়ণে ক্লেশ ইতি ভাব$। 

৯৯। পররূপাপবাপগ ইতি। অপবাদ ইতায়ং গ্রন্থো নামধাতুপ্রক্তিগ্লাস্থন্থগ্রস্থেন সহ বিরুদ্ধাতে। 
তত্র হি অ ইবাচরতি অতি। প্রভায়গ্রহণমপনীয় কান্তনেকাজ্ ইতাকেরনাম্। উ । অতুঃ। উঃ। 
দ্বিত্বমতো! গুণে । অত জার্দেরিতি দীর্ঘঃ। গল ও । বৃদ্ধিরিতুাত্তত্বাৎ। হলাদিঃ শেষাৎ প্রাগেব 
গরহাদত খ্মদেরিতি দীর্ষে কৃতে তু পররুপশঙ্ক।পি তত্র নান্ভীতি চিন্ত্যোহযং গ্রন্থ ইতি নব্য । 

হইপেও তাহার উত্তর ইট নিষেধ হইবে না। যথা, এধাঞ্চকষে। এধাঞ্ক্রাথে। 
অন্ুদান্ত ধাতু সকল পরে বল! যাইবে । 

৯৭। ইণ্ভাগাস্ত অঙ্গের পর যে ষীধ্বং প্রত্যয়ের ধকার এবং লুট লিট; সম্বন্ধীয়. 
যে ধকার, তাহার স্থানে মৃদ্ধন্তবর্ণ অর্থাৎ ঢকার হয়। যথা, এধাঞ্চকটে। এধাঞ্চক্রে । 
এধাঞ্চকৃবহে | এধাঞ্চক্কমহে। এধাম্বভৃব। অন্ুপ্রয়ৌোগ হইয়াছে বলিয়া অন্ধাতু 
স্থানে ভূ'আদেশ হইবে ন। এইরূপ না বলিলে অর্থাৎ যদি অস্ ধাতু স্থানে ভূ আদেশ 
হইবে এইরূপ বল! বা, তাহা হইলে “ক্রদ্ চান এযুজ্যতে” এইরূপ সুত্র করিলেই 
অস ধাতু দ্বার। অন্ ও ভূ এই উভয়বিধ ধাতুরই প্রান্তি হইত । সুতরাং ভূধাতুর গ্রহণ 



৪০ সিদ্ধা স্তকৌমুদী । 

৯৯। ধিচ।. ৮৪শে.। ২৫1 

_ ধাদৌ প্রত্যয়ে পরে সলোপঃ স্তাৎ। এ্রধিভাধের?. 
১০০1 হএতি। ৭181 ৫২। 

তাসন্ত্যোঃ সন্ত হঃ স্যাদেতি পরে । এধিভাহে । এধিতাস্বছে। 
এধিতান্মহে । এধিষ্যতে । এধিয্যেতে | এধিষ্যস্তে । এধিষ্যসে । এধিষ্যেথে। 
এধিষ্যধেব | এধিষ্যে । এধিব্যাবহে। এধিষ্যামহে। 

১০১। আমেতঃ। ৩।৪। ৯০। 

লোট একারহ্যাম্ হ্যা । এধতাম্। এধেতাম্। এধকন্তাম। 

১০২। সবাভ্যাং বামৌ । ৩। ৪1 ৯১। 
সবাভ্যাং পরশস্ত লোড়েতঃ ক্রমাদ্ ব অম্ এতৌ শম্তঃ 1 এধস্ব | 

এধেথাম্। এধধবম্। 

| ১০৩1 এত এঁ। ৩। ৪1 ৯৩। 

লোড়ুন্তমন্ত এত এ স্তাৎ। আমোহপবাদঃ। এধৈ। এধাবহৈ। 
এধামহৈ । | 

ব্যর্থ হয়।. অথবা “কক ভূ চান্ু প্রযুজ্যতে” এইরূপ সুত্র করিলেই ভূধাতু দ্বার! অস্ 
ধাতুর প্রাপ্তি হইত, কিন্তু তাহা হইলে অস্ ধাতুর পৃথক্ গ্রহণ ব্যর্থ হয়। 

৯৮1 অভ্যাসের আদিস্থিত অকারের দীর্ঘ হয় । এই শুত্রটা পরন্ধপের বিশেষক । 
যথা, এধামীসে । এধামাসতুঃ। ইত্যাদি । এধিতা। এধিতারৌ ॥। এধিতারঃ। 
এধিতাসে । এধিতাসাথে । 

৯৯। ধকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে সকারের লোপ হয় । যথা, এধিতাঁধের । . 

১০*। বিভক্তির একার পরে থাকিলে তাস্ প্রত্যয়ের সকার এবং অস্ ধাতুর 
সকার স্থানে হকার হয়। যথা, এধিতাহে । এধিতাস্বহে। এধিতাম্মহে। এধি- 
'বাতে। এধিষ্যেতে । এধিষ্যস্তে | : 

- ১০১। 'লোটের একার স্থানে আম্ আদেশ হয় । যথা, এধতাম্। এধেতাম্। 
এধস্তাম্। 

১০২1 সকারের পরস্থিত লোটের একার স্থানে ব এবং বকারের পরস্থিত লোটের 
একার স্থানে আম্ আদেশ হয় । যথা, এধস্ব। এধেথাম্। এধধবম্। 

১০৩। লোটের উত্তুমপুরুষের একার স্থানে একার আদেশ হয়। এই এ দে, 
আগ বিভক্তির অপবাদ । যথা, এধৈ। এধাবহৈ। এধানহৈ। ৮ 



তিউন্তভাদি প্রকরণম্। ৪১ 

১০৪1 আজডজাদীনাম্। ৬৬ | ৭২। 
অঙ্াদীনামাট্ স্যাঁশ লুডাদিষু । অটোহশুপবাদঃ। আটশ্চ। এঁধত। 

এঁধেতাম্ । .এীধন্ত | এধথাঃ । এধেথাম্ । এধধ্বম্ । এধে | 
এধাবহি । এীধামহি। 

১০৫। লিউ? সীযুট। ৩। ৪1 ১০২] 
লিঙাত্বনেপদস্য সীযুড়াগম স্যাৎ্। সলোপঃ। এধেত । এধেয়াতাম্। 

১০৬ । ঝন্য রন্। ৩1 ৪। ১০৫। 

লিডে। ঝহ্য রন্ স্যাশ। এধেরন্। এধেথাঃ। এধেয়াখাম্। এখধেধ্বম্। 

১০৪। আডজাদীনামিতি। এতচ্চাজাদীনামট। সিদ্ধমিতি বান্তিককৃতা প্র্াখ্যাতম্ । ননু অটি 

সতি বুদ্ধিরেচীত্যনেন ধধতেত্যাদিসিদ্ধাবপি এন্দদিহাদি ন সিদ্ধো২ | কিঞ্চ ততো গুণে ইতি 

পররূপপ্রবৃত্ত্য। এধতেত্যাদ্যপি ন গিক্ধোৎ। যদি ত্বটশ্চেন্ি ক্রীয়েত তহি অন্গপোহসৎ ইত্াত্র বৃদ্ধিঃ 

হাত ' রুদশ্চ পৰ্ক57 অউগা।গ্গালবয়োবিতি অড়াগমগ্র সন্বাদতে। রোরপ্লত।দিতি রোরুত্বে সি 

অচ্পরত্থাচ্চেতি চেম্ত্র । উপসর্গাদূতি ধাত।বিতাপকধাজাদৌ। ধাতাধিতি ঝাখা।নাৎ। ন চ অস্ব- 
পো।হস্তীত্যাদ।বোকারস্য।স্তবদ্ডাবেনট্ত্ব/ৎ পরক্রাজাদিধাতুলহচেভদোষক্তদবস্থ ইতি বাচ্যম্। আদিত্য 
সুবগ্না অকারঝ্পাদ(টোহটচি পরে বুদ্ধরিত ব্যাখ্যানাৎ । এতেন অটশ্চেত্যক্তবেট গত।বিত্যন্স।ৎ 
ল্রাটি অটনমিতাত্রাপি প্রসঙ্গঃ স্তাদিতোতদপি নিরক্তমূ । ন চৈবমপি আতদ্ আভতীদ ইত্যাদি ন সিদ্ধাতি। 
অটশ্চেতাহ্য এন্দগ্িতাদৌ সাবকাশতয়। পরন্ঞাদিম আরো গুণন্রের প্রবুত্তেরিতি বাচ্যম্। চকারোহত্ত 

পুনর্বুদ্ধিবিধ।নার্থ ইতাভাপগমাদন্তরস্রত্বদ্বা অটশ্চেতান্তৈব প্রবৃত্তেঃ। স্তঃদেতৎ। আডঙ্জাদীনামিতি 

শুত্রাভাবে আস্তামাসন্ ইতি কথমট। সিন্ধাতি | শ্বসোরিত্যল্লপেন অটশ্চেতি তত্র বৃদ্ধা প্রবৃত্তেঃ | 

মৈবমু | অন্তরঙ্গতবাৎ প্র(গেবাড়।গমে কৃতে বৃদ্ধো চ কুতায়াং পশ্চাৎ শসেংরল্লোপন্ঠাপ্রসক্তেঃ। নচ 
বার্ণদঙ্গং বলীয় ইতি বৃদ্ধেঃ প্রাগলোপ এব শ্যিদিতি শঙ্কাপ । ব্যাশ্রয়ত্]ৎ । বার্পাদাঙ্গমিতি 

পরিভাষায়! অনিশ্যান্বাদ্বা। তত্র হি আসোবল্লোপ ইতি তপরফধণমেব লিঙ্গং দি বৃদ্ধেঃ প্রাগেলালোপঃ 

হান্তর্থি কিং তেন তপরকরণেনেতি । যদ্যপি বৈদিকপ্রপ্রিয়ায়ামানট আব ইত্যাদৌ ছন্দস্যপি, 
দৃষ্তঠত ইতাড।গমহ্য বক্ষ্যমণত্থাত্তদর্থনাটস্কত্রং কত্তব্যং তথাপ্যাটং দিনৈবাডব্যত্যয়েন আঙ্পুর্বকত্বেন 
বা তর কথঞ্চিৎ ব্যাখোয়মিতি স্থিতস্ত গতিম।হ2 

১০৫। সলোপ ইতি । লিও; সলেপোহনস্তান্তে তানেন ।  এধেয়াত।(মিতি | সীযুটঃ 

সলোপে আদগ,ণঃ | 

১০৬। এধিসীধ্বমিতি । ইপ: পরত্বেহপি ইণপ্ত।দঙ্গাৎ পরত্বাভ।বারদিণ? ধীধ্বমিতি ঢত্বং ন,ভবতি। 

১০৪। লঙ্, লিঙ্, লু ও ল্ঙ্ এই চারটা বিভাক্ত পরে থাকিলে অচ্ আদিতে 
আছে. এবপ যে ধাতু তাহার উত্তর আট আগম হয়। এই আটু অটু আদেশের 
বিশেষক। “আট”৮” এই স্থত্র দ্বারা একারের বুদ্ধি হইবে । যথা, এধত। বীধে- 
তাম্। এ্রধস্ত। শ্ীধথাঃ । এীধেথাম্। এীধধবম্ । এধে। এধাবহি। শ্রধামহি। 

১০৫। লিঙের আত্মনেপদে ধাতুর উত্তর সীধুট আগম হয়। সীধুটের সকারের 
লোপ হয় । ঈঘুটুথাকে। যথা, এধেত। এধেয়াতাম্। 

ক. (৯) 



৪২ সিঞ্ধান্তকৌমুদী | 

১০৭। ইটোইহু | ৩1৪ । ১০৬। 
লিডাদেশশ্যেটোহশ স্যাঁৎ। এখেয়। এধেবহি । এধেমহি । আশী- 

র্লিভি আর্দধাতুকত্বাৎ লিঙঃ সলোপো৷ ন সাধুট্সটোঃ প্রত্যয়াবয়বস্াৎ 
ষত্বমূ । এধিধীষ্ট । এধিষীয়াস্তাম্ | এধিষীরন । এধিষীষ্ঠাঃ | 
এধিষীয়াস্থাম্ | এধ্যীধ্বম । এধিষীয় । এধিষীবহি। এধিধীমহি। 
এঁধিষ্ঠ। এধিষাতাম্। 

১০৮ । আত্মনেপদেষনতঃ | ৭1১1৫ 

অনকারাৎ্ পরশ্ঠাক্সনেপদেষু ঝন্থা অত ইত্যাদেশঃ স্যাৎ। এধিষত । 

এধিষ্ঠাঃ। এধিযাথাম্। ইণঃ যীধবং লু লিটাং ধোহঙ্গা। এীধিদুম | 
ইড্ভিন্ন এব ইগ্রিহ গৃহ্াতে । ইতি মতে তু । এঁধিধবম। ঢধযোর্রবস্ত মস্য 
চ দ্বিস্ববিকলাৎ ষোড়শ রূপাণি। এঁধিষি | এধিষ্ব হ। এধিক্সহি। 

১০৮1 আজ্মন ইতি' ঝোংগ ইত্যতে। ঝ হতি অদভান্তাদিতাঃসাৎ অদিতি চানুবন্ততে তদাহ। 

ঝন্তাৎ শ্তদিতি। আজ্মনেপদেধু কিম্। অন্ততি। স্ন্থাতি। অনহঃকিম্ | এধন্থে। প্লবস্তে। 
ইডভিন্ন এবেণিতি। বিভ।ষেট ইত্তি ইটে। বিশিষ্য গ্রহ্ণাদেগ।বলীবর্দন্য।য়েন কৈ শ্চিদিড্ভিন্ টি 

গৃহ্যত ইতি ভাবঃ | 
উদ্দপ্ৈরিতি। উদ্দৃস্তৈরির্িনা যৌত্য। দিভির্বিন। বুঙ্বৃঞ্ভা।ং বিনা চ অন্তে যে একাচোহজস্তাস্তে 

নিহত অনদাতা ইতারথ; তথ। চ দ্বাতা ধাতা চেতা। স্তোতেত্যাদিধু ই ন ভবতি। উদস্তাঃ তু 
লুপ্রভৃতয়ঃ। খদভ্তাঃ কৃতুপ্রভৃতয়ঃ। যুমিশ্রণাদৌ। রুশব্দে। রুঙ্ গতিরোষণয়ো রিতুযভযোগ্র হণম্। 

নিরনুবক্ষপরিভাষয। লুখ্িকরণাহলুথ্িকরণয়োরিতি পরিভাষয়। চ | ন চ সাহ্চধ্যাপুখিকরণস্থত্তৈব 

গ্রহণমিতি শঙ্কাম্। তশ্তানিতাত্বাংৎ। ক্ষ তেজনে। শীঙ্ স্বপ্নে। ক্রু প্রশ্রবণে। ৭ু স্ততৌ ॥ টক্ষু 
শব্দে। ট্ওষ্বি গতিবৃদ্ধেযাঃ॥ ডীঙ্ বিহায়সা গত । শ্রিঞ্.সেবায়াম্। বুঙ্ সম্ভতে। বুঞ্ু বরণে । 

নন্বেতস্তিন্নানীমে কাঁচামেবানুদাত্বত্বে উপ্তিং উপুতবানিতাদি ন সিদ্ধ দিতি চেন্সৈবম্। উর্ণোতেরণ,বন্তাবে। 
,খাচ্য ইতি বক্ষামাণবর্তিকেনেষ্টসিদ্ধেং 1 অতএব উর্ণোনুরতে ইত্াত্র ধাতোরেকাচ ইতি যঙ্ । 
উ্ণ'নাবেত্াত্র।নে কাছত্বেন প্রবৃত্তশ্ত মোহভাবশ্চ সিদ্ধাতি । উক্তঞ্চ ভাষ্যে। 

বাচ্য উর্বোর্ণবস্তাবে যঙ্প্রসিদ্ধিঃ প্রয়োজনম্। 
আমশ্চ প্রতিষেধার্থমেকাচশ্চেদুপগ্রহাদ্ ॥ ইতি 

১০৬1 লিঙের ঝস্ স্থানে রন আদেশ হয়। যথা, এধেরন্। এধেথাঃ। 
এধেয়াথাম্। এধেধ্বম্। 

১০৭। লিঙ্স্থানে আদিষ্ট যে ইট্ তাহার স্থানে অত হয়। যথা, এধেয়। 
এধেবহি। এধেমহি ॥। আঁীর্লিডে আদ্ধধাতুক বলিয়া ধাতুর উত্তর সকারের লোপ 
হইবে না । সীযুটু ও সুটের প্রত্যয়ারয়বত্ব হেতু সকারের ষত্ব হইবে। যথা, এধিষী্। 
এধিষীয়াস্তাম্ | এধিধীরন্ । এধিষীষ্ঠাঃ | এধিষীয়াস্থাম্ । এধিষীধব(দু)ম্। 
এনিধীয়। এধিষীবহি। এধিষীমহি। তরধিষ্ট। এধিবাতাম্। 
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এঁধিষ্যত | * এঁধিষ্যেতাম্ । এধিষ্যন্ত ৪ এধিষ্যথাঃ। এধিষ্যেথাম্। 
এঁধিষ্যধবম্। এঁধিয্যে। এঁধিষ্যাবহি । এঁধিষ্যামহি | উদাত্ত্বা্বলাদেরিট্- 

প্রসঙ্গাদনুদাত্তাঃ সংগৃহান্তে | 

উদ্দৃদন্তৈরধৌতি কু ক্ষ, শী সস, নু ক্ষু শ্থি ভীঙ্ শ্রিভিঃ 
বুও. বুঞ্তভ্যাঞ্চ বিনৈকাচোহজন্তেমু নিহতাঃ স্মুতাঃ ॥ 
শর পচ মুচি রিছ বচ্ বিচ সিচ্ প্রচ্ছি ত্যজ্ নিজির্ ভজঃ। 
ভগ্জভূজ্ ভ্রস্জ্ মস্জি যজ্ যুজ্ রুজ্ রপ্ বিজির্ ব্প্তী, সঞ্জী, স্যজঃ ॥ 
অদ্ ক্ষুদ্ খিদ্ ছি, তুদি ণুদঃ পদ্য ভিদ, বিদ্যতি বির্বদঃ। 

শদ্ সদী ক্কন্দতিশ্বিদ্যে। হদা ক্রধ্ ক্ষুধি বুদ্ধতী ॥ 

বন্ধি যূধ, রাধ্যতি রুধী ব্যধ্ শুধঃ সাধি সিদ্ধাতী। 
মন্য হম্নাপ্ ক্ষিপ ছুপি তপ্ তিপস্তৃপ্য দৃপ্যতী ॥ 

বিভ।লা গুণ শ্রিয়ামিতি হেতাবিয়ং পঞ্চমী হেতুরিহ ফলম্ | এতচ্চ কৈয়টে স্পষ্টম্ | 
উপগ্রহঃ প্রতিষেধঃ ॥ উট্প্রতিষেধার্থমিতার্থয ॥ এব ণুবস্তাবেনৈক।চ্ব।ৎ শ্র্যকং কিভীতি নিষেধ" 
প্রনুত্রেধর্ণ ত ইত্যাদি সিদ্ধাতি। এক।চ উপদেশ ইভী-ন্নষেধস্ত্র ন প্রবস্ততে পুংস্ভাপেলৈক চয়েহপানুদ তা" 
ভাব।ং উর্ণুধাতোর্ণ,ধ, চতোশ্চ উদ্াত্ুদ্বাৎ তথাচেরঁবিতা উবীদিত-দ;প সিদ্ধম্। বসতিশক্নগস্থভা 

ইতি প্রাচে। গ্রন্থস্থং পাঠসুপেক্ষা হলন্তেধু কদিক্রমেণাহ । শকৃন ইতি । কান্ত এক:। চাণ্ডেধু পু 

মুচরিছলচবিচসিচঃ ষট্। ডপচস্পাকে । পাচ ব্যক্তীকরণে। ছ্থবপি পলীতানেন গৃহ্হোতে 1 মুচন 

মোক্ষণে । রিচিত্যনেন রিচির বিরেকে | বিচ পশিয়ে।জনসম্পচনয়ে।রিতি যৌজ'দকশ্চ গৃাতে । 
বচিত্যনেন তু বচ পরিভাষণে ক্রবো বচিরপি। বচিযেদ্জাবিকোগপি গৃঠঠে। বিটির্ক্ষণে ভাবে । 
বিচ ক্ষরণে । ছান্তেষু প্রচ্ছেক:। জান্তেষু তাজনজির্ভজ্ভগ্ল ভুজলসহ্নসদজবুঞ্রজ্রঞ বর্গ সর 

সুজ; পঞ্চদশ । ভূজিহ্যনেন ভূজ পালন।ভানহারয়ে; ভুজঃ কৌঞ৬লো ইতি চ গতি । যুটিতানন 
যুদ্ধির যোগে যুজ সমাধাবিতি চ গৃহতে। কেচিত্ত, ব্ান্রহীতর্লকে ভাষো ৮ যুজতে ৩২ যুজির 
যোগইতোকদেশোদ্ধ।রণমিত্য।হস্তন্মতে ঘুজ, সম।ধো সেট.। স্যজিতা:নন তু স্থজবিসগে দিবানিস্টদদশ্চ 

গৃহতে । দাস্তেধু অদ্ক্ুদখিদ্ছিদ্তুদনুণপদ্যভিদ্বিদাতিদিবিনদ্ শদ্সদ্ন্বিদান্বন্দহদঃ পঞ্দণ | নির্দি- 

তানেন খিদ দৈহ্োে খিদ্যতি । খিন্পতি: খিনত্তিন্চ গৃহ্াতে ॥ বিদাতীতি । বিদ সওম | 
বিন্দিত বিদ বিচারণে। ধাস্রেষু কুধ্সুববুধ্যবদ্ধ যুধ্রুধর|ধবাধ্শুধসাধসিক/তি একাদশ। রবিত)ুনন 
রুধির আবরণে | অনেো। রুধ কমে ইতি দিব।দিশ্চ রি নাগ্ডেক মন্যহনৌ। ঘৌ। মন্ড।:ন 

১০৮1 আশম্মনেপদে অকার / ্বরনর্ণেব পরস্থিত “ঝ” স্তানে সহ আদেশ হয় । 

যথা, ত্রীধিষত। পরধিষ্ঠাঃ। এীধিষাখাম্। “ইণ: ষীর্বং লুঙ লিটান্দোহঙ্গা২” এই 
সুত্র স্বারা ধকার স্থানে ঢকার হয়। যথা, এঁধদুম্। এইস্থলে ইট ভিন্ন উণ্ গ্রহণ 
করিতেছেন । এইরূপ ধাহাঁদের মত, তাহাদের মতে এখানে তত্ব হইবে না। যথা, 
এধিধবম্। ট, ধ, ব এবং মকারের দ্বিত্ব বিষয়ে বিকল্প হেতু ষোড়শ প্রকার ব্বপ 
হইবে |, যথা, উীধিষি। পরর্ধিঘহি । অীধিশ্মহি। অীধিষ্যত। এরথিষ্যেতাম্। 



৪৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

লিপ্ লুপ্ বপ্ শপ্ প্ স্ুগী যভ রভ, লভ, গম্নম্ যমে!রমিঃ । 
ক্রুশি দংশি দিশী দৃশ্ মৃশৃর্ধরিশ্ রুষ্ লিষ্ বিশ্ স্পৃশঃ কৃষি ॥ 

বিষ তুষ্ দ্বিষ্ ছুষ্ পুষ্য পিষ্ বিষ্ শিষ্ শুষ্ গ্রিষ্যতয়ো ঘসিঃ ॥ 
বসতি দহ দিহি দুহো। নহ্ মিহ্ রুহ লিহ্ বহি স্তথ। | 
অন্ুদাত্তা হলন্তেষু ধাতবে দ্বাধিকং শতম্ 

তুদাদৌ মতভেদেন স্থিতৌ যৌ চ চুরাদিধু 
তৃব্ দৃপী তৌ বারয়িতুং শ্যনা নির্দেশ আদ্ৃত: | 
কিঞ্চ। স্থিদ্য পদ্যো সিদ্ধ্য বুদ্ধ্যো মন্য পুষ্য শ্লিষঃ শ্যনা। 

দিবাদিঃ। পাশ্তেফষু আপ্ ক্ষিপ্ছুপ্তপ্তিপ্তৃপদৃপালিপ্লুপ্নপ্শপ্স্মগ্হ্থপন্ত্রয়েদশ । ক্ষিপিতানেন 
ক্ষিপ্ প্রেরণে ক্ষিপাতিঃ ক্ষিপতিশ্চ গৃহাতে । ছুপ স্পর্শে তপিতানেন তপ সম্ভাপে। তপ ষ্বর্যো 
দিবাদিঃ। তপ দাছে ইতাপি গিজভাবপক্ষে গৃশ্তাতে। তিপূ রক্ষণে তৃপাতিদৃপ্যতো।বেটকাবেঙপা- 
মুদাত্ন্ত চছুপধক্তেত্যমমর্ণোহয়ং পাঠঃ । ভাস্তেু যভরভলভঙ্য়ঃ | শান্তেঘু ক্র,শ্দ'শ দিশদুশমুশ্রিশ- 
রুশ্লিশবিশৃস্পৃশো দশ । রিশ্ রণ হি"্সায়াম। লিশিতানেন লিশ অলীভাবে দিবাদিং। লিশ্ গন্তী 
তুদাদিশ্চ গুনতে ৷ বাস্টেমু কুষ্ঠিষ্তুষদ্ধিষদ্ষপুযাপিষবিষশিষ্ শষ্পশ্লিষা একাদশ । কৃধিতি ভৌবাদি- 
কতে'দাদিকৌ গুগেতে ॥ নিষিচানেন বিষ» লাপী তিষ্লিসমিষিতি দণ্ডকস্ছে।হপি গৃচ্যান্তে । 
শিবিতানেন শিষ্* বিশেষণে কষ শষ শিষেতি দগ্ুকম্বণ্চ গৃহাতে । বিষিতি নিষ» বাপ্তাবিতি 

জৌহতাদিক এব গৃ্তে ন দণ্ডকস্্ঃ। শিধিতানেনাপি শ্ষ্* বিশেষণে উতি রৌধাদিক এব নতু 
দণ্ডকস্থ ইতি বোপদেবাদপ*। সাস্ছেযু ঘস্*নসন্তী দৌ। ঘস* অদনে। লুঙ্ সনেররখন্, ইতাত্েরাশক্ত 
তু স্থান্নুদাত্তত্বেনাপি এসিদ্ধম। হান্তেদু দহদিহছহমিহনহরুহলিহবহো হষ্টো । ভ্ুহিতানেন ঢহিরিতি 
ভৌবাদিকো ন গৃহাতে কিন্তু ছুহ প্রপুরণে ইতি আদাদিক এবেতি প্রাঞ্চঃ। ইহ মনোরমায়াং 
ংগ্রহগ্নোক উক্ত 

কচচ্ছজ1 দধনপ। ভমশা যসহা।ঃ ক্রমাৎ। 
কচকাণণটা পুুণ্ডা গঘজ।ইখজাঃ মমতা ॥ 

ইতি । তত্র পূর্নার্ধোপাতা যে চতুর্দশ বর্ণান্তদন্তা ধাতবঃ উর্তরার্ধোপাত্বকাদিক্রমেণ যে বর্ণান্ত থ- 
সম্থা।কা বোধা। ইতার্থঃ। অতএব কাস্ত একঃ। চাল্সাঃ ষটু। ছান্ত একঃ। জাস্া? পঞ্চদশেতাদি 
ব্যাখ্যানম্। ক ইতোকস্য চ ইতি ষরাম্।. ণ ইতি পঞ্চদশানাং সংজ্ঞেত্যাদাভাপগমাৎ । পাস্তেষু 
দ্বয়োঃ শ্যনা নির্দেশহ্য ফলমাহ। তুদাদাবিতি। তৃপদৃপী মতভেদেন তুদাদো স্থিতৌ। চুরাদে তু 
তৃপিঃ সর্ধমতে স্থিতঃ। দৃপি স্বেবীয়মতেনেতি বিবেকঃ। অতএব বক্ষাতি। তৃপ তৃক্ষ তৃণ্থোৌ। 

'ীধিষ্স্ত । এীধিষাথাঃ । অীধিয্যেথাম্। অীধিষাধবম্। অ্ীধিযো । প্রথিষাঁবহি । 
ধ্ীধিধামহি। উদাত্বত্ব হেতু বলাদি ধাতুর উত্তর ঈটের প্রসঙ্গ হয়। স্ুতর।ং কতক- 
গুলি অন্ুদাত্ত ধাতু সংগৃহীত হইতেছে । যথা,_-উকারাস্ত ও্ককারাস্ত ভিন্ন যে 
ধাতু, যু, রু, ক্ষু» শী, সং হু, ক্ষু, শ্বি,ভীঙ্ ও শ্রি ভিন্ন যেধাতু এবং বৃঙ্ ও বৃঞ্ ধাতু ভিন্ন, 
অ্জস্তের মধ্যে এক্ স্বরবিশিষ্ট যাবতীয় ধাতু অন্নদাত্ত। হলম্ত ধাতুর মধ্যে 
নিমলিখিত শক্* আদি বহধাতু পর্য্যস্ত একশত ১০২ ছৃইটী ধাতু অন্ুদাত্ত। মতভেদে 
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বসিঃ গগপা লুক যৌতিনির্দিষ্টোহন্যানিবুত্রয়ে | 
নিজির্ বিজির্ শরুং ইতি সানুবন্ধা অমী তথা। 
বিন্দতিশ্চান্দ্রদৌরগাদেরিষ্টো৷ ভাষ্যেহপি দৃশ্যতে | 
ব্যাত্বভৃত্য।দয়ন্ত্বেনং নেহ পেটুরিতি স্থিতম্ ॥ 
রঞ্জি মস্জী অদি-পদী ন্ুদ্ ক্ষুধ, শুধি পুষী শিষি। 
ভাষ্যানুক্ত৷ নবেহোক্তা ব্যাপ্রভৃত্যাদিসম্মতেঃ ॥ 

স্পপদ্দ সগ্ঘর্ষে। সঙ্ঘর্ষঃ পরাভিভবেচ্ছা। ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাদ কর্্মকঃ | 
স্পদ্ধীতে । 

দ্বাবপি দ্বিতীয়ান্থাবিতান্যে । দপ দৃশ্ষ উৎর্েশে । গ্রথমঃ প্রথমান্তঃ ছিতীয়ে। দ্থিতীয়াস্ত ইতোকে 
ইতি চ তুদ(দৌ। চুরাদে তু তৃপ তৃন্ো। তৃপ দৃপ সন্দীপন ইন্োকে ইতি চ। অন্ঠনিবুতয়ে হতি। 
নিব্তনীয়াস্ত িস্বিদ। শ্রেহনমোচনয়ে | পদ স্বেযো। হিধ গতাষ্। যিধু শান্রে মাগলো চ। 

বুধির বোধনে। ইতি ভোব।দিকা:। মনু অববেধনে তানাদিকঃ। পুষ পুষ্ট ভৌবাদিক2। 

বস মাচ্ছ।দনে আদাদিকঃ। এতে অনুদাত্ত্বরাহিত্যাৎ সেটঃ | যুঞ্ বন্ধনে ক্রেয়াদিকোহয়মনুদাত্ত 

ইত নিটু। গ্ঠশা নির্দেশেন সংগ্রান্রান্ত ্িধিদ। গ্রাত্র প্রক্ষরণে। পদ গতৌ। বিধু সরাদ্ধৌ। 
বুধ অবগমে। মনজ্ঞানে। পুষ্ পুষ্টো। শ্লিষ আলিঙ্গনে । বস নিবাসে। এতেহনিটঃ। যু মিশ্রণ 

মিশ্রণয়েঃ। অয়ং সেট । অমী তথেতি। শিজি শুদ্ধো। ওবিজী ভরচলনয়োঃ। শক মধণে। 

ইত্যেবাং ক্রমেণ আদাদিকতৌদ।দিকদৈবাদিকানাং ব্যাবৃতয়ে সান্ুবন্ধ1 নির্দিষ্ট ইত্ার্থঃ। বিদির্ 
লতভে। ইষ্ট ইতি । অনিটশ্চ নেত্তি শেষঃ। ভাষানুত্তা হতি। ভাষাকৃতাহনুক্তাঃ ন তু প্রত্যাখ্যাতী। 

ইতি নাস্তীহ তন্থিরোধঃ। ততশ্চ বাাত্রভৃত্যাদিগ্রস্থ/মুরোধাৎ শুক ধৃষ্টৌো জ্বেন নঞ্বিশিষ্টেনানঞ 

ইত্যাদি সৌত্রপ্রয়োগাদতুং প্রতিপত্তমিত্যাদি সান্ধলৌ।ককব্যবহার।চ্চ উপলক্ষণতয়ৈন ভাষ্যং নেয়মিতি 
ভাবঃ। অকর্পক ইতি। অত্র কেচিৎ। অভিভবেচ্ছা ধাত্বর্থস্তথ! চ স্পদ্ধীর্থকস্ত সকশ্মকতা দৃশ্যাতে ॥ 
আহ্বাস্ত মের।বতী যেতি। উদাহরিষাতে চ স্পর্ধায়ামাঙ ইত্যত্র স্বয়মেব কুষ্ণশ্চাপুরমাহবয়তে হত্যর্থঃ | 
ইতি গ্রহর্ষোহপি প্রাধুডক্ত  তন্মাসত্যযুগাস্তং বা ত্রেতা ম্পর্দিতুমর্থতীতি। অতোহস্ত সকর্মকত্বং 

স্থ।য্যমিত্যাহ্ঃ | 

তুদাদিগণ মধ্যে পঠিত এবং চুরাদিগণ মধ্যে পঠিত যে তৃপ্ ও দৃপ্ এই ছই 
ধাতুর অনুদাত্তত্ব বারণের জন্য তাহাদের উত্তর শ্তন্ নির্দেশ করিলেন। যথা, 
তৃপ্যতি। দৃপ্যতি। অতএব দিবাদিগণীয় তৃপ ও দৃপ ধাতুই অন্দাত্ত হইকে। 
তত্তিল্স গণীযের হইবে না। আরও দেখাইতেছেন। বথা, শ্বিদ, পদ্, সিধ, বুধ, মন, 
পুষ, লি ইত্যাদি ধাতুর অন্তগণীয়ত্ব নিবারণের জন্য ইহাদের উত্তর শ্হান্ নির্দেশ 
করিয়াছেন। অর্থাৎ দ্িবাদিগণীয় যে সকল ধাতু তাহারাই অনুদাত্ত তত়িম্গণীয় 
ধাতু অন্ুদ্বাত্ত হইবে না। বসধাতু ও যুধাতুর অন্ত গণ নিবৃত্তির জন্ত শপ্ লুকের 
দ্বার! নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ অদ্দাদিগণীয় বস ও যুধাতুই অনুদাত্ত এবং তত্তিন্ন 
গণীয় ধাতু উদাত্ত * সান্বন্ধ নিজির্ বিজির্ ও শক্* এই তিনটা ধাতু অুদ্দাত্ত এবং 
বিদ ধাতু ও অনুদান, ইহ! চান্দ্রদৌর্গাদির ভাষ্যেও দেখিতে পাওনা যায়। কিন্ত 



৪৬ সিদ্ধা্তকৌমুদী । 

১০৯। শপুর্বিবখ্্য়ঃ। ৭। ৪ ৬১1 

 অভ্যাসহ্য শপুর্ববাঃ খয়ঃ শিব্যন্তে। হলাদিঃ শেষ ইত্যস্তাপবাদঃ। 
পল্পদ্ধে। স্পদ্ধিতা। স্পদ্দিষ্যতে | স্পর্ধতাম্। অস্পদ্ধত । স্পদ্ধেত। 
স্পদ্ধিধীষট। অস্পদ্থিষ্ট। অপ্পদ্ধিষ্যত। ২। গাধু প্রতিষ্ঠালিপ্নয়ো গ্রন্থে 
চ। গাধতে। জগাধে। ৩। বাধু লোড়নে । 'লোড়নং প্রতিঘাতঃ। 

বাধতে । ৪। নাথূ নাধ্ যাক্ছ্বোপতাপৈশ্রর্যাশীঃযু । আশিষি নাথ ইতি 
বাচ্যম্ 1০1 অশন্যাশিষ্যেবাত্নেপদং স্যাতড । নাথতে 1৫1 অন্যত্র । 

নাথতি। নাধতে। ৬। দধ ধারণে । দধতে। 

১১০ | অত একহল্মধ্যেহনাদেশাদের্লিটি | ৬। ৪1 ১২০। 
লিড়নিমিন্তাদেশাদিকং ন ভবতি যদঙ্গং তদবয়বস্যাসংযুক্তহল্মধ্যস্থস্যা- 

কারস্য একার; শ্যাদভ্যাসলোপশ্চ ্বিতি লিটি। 

-১৯৯। শপুর্রধি ইতি । অতদ্ঞণসন্থিজ্ঞানোহয়ং বহুরীহিঃ। তেন শরে। ন শেষঃ কিন্ত খয়।মেব। 

ইস স্পদ্ঘা ইতাত্র রেফগ্াপি দ্দিত্বং ভসতি। দ্বিতীয়হ্যৈক।চঃ সম্বন্ধিরেফন্তৈব নন্দ্রা ইতি নিষেধাদিতি 

বোধ্যম্। গাধৃ। খকারো নাগ্নে(পিশন্থ দিতামিতি নিষেধার্থ১। অজগাধৎ। আ.স্পদং স্থাপন! অবস্থানং 
. বা প্রতিষ্ঠা । একত্র স্থাপন সন্দর্ডভো বা গ্রন্থ!। নাথূ নাধূ। উপত।পো রোগঃ। অনুদাত্তেতাদের 
সিদ্ধেঃ। নিয়সার্থং বার্তিকমিত্যহ । আশিষ্যেবেতি। 

১১০। অত একহল্মধা ইতি। একশক্দোহরাসহায়বচনত। একফোরহলোন্দধো ইতার্থঃ | তত্বাচষ্টে। 

অপশধুক্তেতি ইষ্টানুরোধেন লিটাতাবর্ত্য আদে শবিশেষণমে্স্ত নিমিত্ত ক্রির়ত ইত্যাহ | লিণ্নিমিত্তেতি। 

বাপ্তভূতি প্রতি আচার্য্যদিগের মতে বিদ্ ধাতু অন্ুদাত্ত নহে। রঞ্জ, মসজ্, অদ্, 
পদ, নুদ, ক্ষুদ্, শুষ, পুশ্ব, শিষ এই নয়টা ধাতু ব্যাপ্রভৃত্যার্দি আচার্য্যের মতে অনুদাত 
বলিক্া। কথিত আছে । স্পর্ধ ধাতু স-ঘর্ষ না পর[ভিভবের ইচ্ছ। বুঝায় । ধাত্বর্থ দ্বার! 
উপসংগ্রহ হেতু স্পদ্ধধাতু পারার স্পদ্ধতে । 

১*৯। অভ্যাস সঙ্বন্ধীয় শর্পূর্বক প্থর্্” প্রত্যাহারই অবশিষ্ট থাকে। 
অন্তের লোপ হয় । এই সুত্র “হলাদিশেষঃ” এই শ্ুত্রের অপবাদ । পম্পর্দে। 
স্পর্দিতা | স্পর্দিষাতে | স্পর্দধতাষ্ | অম্পর্ধত | স্পর্দেত | স্পর্থিবীষ্ট। 
অস্পন্ধিষ্ট। অস্পর্ধিষ্যত। গাধ প্রতিষ্ঠা, লাভেচ্ছা এবং গ্রস্থন বুঝায়। যথা, 
গাধতে। জ্গাধে। বাধ ধাতু আলোড়ন অর্ধাৎ প্রতিধাত ঠবুঝার়। যথা, বাঁধতে 
নাথ ও নাস্ব ধাতু, বাক্ধা, উপতাপ, শ্রশ্বর্ষয ও আশীর্বাদ বুঝায় । এ ইটা ধাতুর 
খকার ইৎ যার! “আশিষি নাথ. ইতি বাচাস 1০1 এই বার্ধিক শুত্র হারা 
আধীরর৫থেরই নাথ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথা, নাথতে। অন্তার্থে নাথতি। নাধতে। 
দধ ধাতু ধারণ বুঝায়।” যথা, দধতে। 
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১১১৭ থলি চ সেটি । ৩। ৪৪১২১ । 

প্রাগুক্তং ম্যা । আদেশশ্চেহ বৈরূপ্যসম্পাদক এবান্ীয়তে | 
শসিদদ্যোঃ প্রতিষেধবচনাত্ ভ্ভাপকাৎ । তেন প্রকৃতিজশ্চরাং তেষু 

সতস্বপি এ্বাভ্যাসলোপো স্ত এব। দেধে। দেধাতে। দেধিরে। 

অতঃ কিম। ছিদিবতুঃ। তপরঃ কিম্ । ররাসে। একেত্যাদি কিম্ । 
তগুসরতূঃ । অনাদেশাদেঃ কিম্। চকণতুঃ। লিট আদেশবিশেষণাদিহ 

স্াদেব | নেশিখ | সেহে 1৮। স্কুর্দি আপ্রবণে। আপ্রবণমুৎ- 

প্লবনমুদ্ধরণঞ্ | 

কিতি লিটাতি চ বযদ্যপ্প গমহনেতি শ্ুরে কিতীতি বর্ততে। তথাপি প্রয়োজনাতাঁধাৎ ভিভীতো- 
তনানুণপ্রবত ইতি ভানঃ। কিতি কিম্্। ননাদ। লিটি ফিম্। পাপচ্যাৎ। চকপতুরিতি। 

ন চৈবমপি বভপতুরিতাত্র অভ্যাসে চর্চেতান্তাসিদ্ধহাদেত্বাভাসলোপো সত এবেতি বাচাম্। ফলভজ- 
গ্রহণেন এবিধিং প্রতি তৎ্সুত্রস্ত সিদ্ধতবজ্ঞাপনাৎ। এবঞ্চদেশশ্েহ বৈরপ্যসম্পাদক এব গৃহ্যতে 

ইতি ব্যাখ্যানমবশ্ং কর্তব্মেবেতি দিকৃ। মদি স্ততি। মোদঃ সন্তোধঃ | মদে! গর্ববঃ। 
স্বপ্ন আলম্যাম্। 

১১০। কিৎ ও লিট পরে থাকিলে লিট্ নিমিত্তীভূত আদেশাদি না হয় এরূপ যে 
অঙ্গ তদবয়বের অসংযুক্ত হল্মধ্যস্থ অকারের স্থানে একার হয় এবং অভ্যাসের 
লোপ হয়। 

১১১। ইটের সহিত বর্তমান থল্ পরে থাকিলে সেট্নিমিত্তীভূ'ত আদেশাদি ন! 
হয় এরূপ যে অঙ্গাবয়ব তাদৃশ অসংযুক্ত এক হুল্ মধ্যস্থ অকার স্থানে একার হয় এবং 
অভ্যাসের লোপ হয়। এস্বলে যে লিট্ নিমিন্ত আদেশের নিষেধ করিলেন, ইহাতে 
বৈরূপ্য সম্পাদন হয়,অত এব তাদৃশ আদেশ না হয় এমন ষে অঙ্গ তাহাই বুঝিতে হইবে । 
“শ্রসদদবাদিগুণানাম্” এই প্রতিষেধ জ্ঞাপক হেতু । তাহাতে এই ফল হইলে 
প্রকৃতি জস্ ও প্রকৃতি চরের আদেশ হইলেও এত্ব এবং অভ্যাস লোপ হইবে। 
দেধে। দ্েধাতে । দেধিরে অকারের স্থানে একার হয় একথ। বলাতে “দিদিবতুঃ এখানে 
একায় হইল না । "অৎ” এইস্থলে তকার পরে থাকাতে ররাসে এখানে এত্ব হইল ন!। 
এক হল্ মধ্যন্থ বলাতে তৎসরুতু এখানেও এত্ব হইল না। লিট্ নিমিত আদেশাদি 
ন| হইলে চকলতুঃ।. এখানে এত্ব হইল না। লিটু আদেশ নিমিত্ত বিশেষণ হেতু 
এখানে এত্ব হইল। যথা, নেশিখ। সেহে এখানে লিট্ নিমিত্ত আদেশ হয় নাই। 

এই হেতু এত্ব হুইল। ক্কুদিধাতুর ইকার ইতৎযায়। আবগন অর্থাৎ আপ্রবপন 
উৎ্প্লবন ও উদ্ধারণ অর্থ বুঝায় । | | : 



৪৮ | সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১১২1 ইদিতে”্ম্ ধাতোঃ। ৭1 ১। ৫৮ 
ক্কুদতে | চুঙ্কুন্দে ।৯। শিদি শ্বৈত্যে। 'অকর্মকঃ। শিন্দতে। 

শিশিন্দে | ১০। বদি অভিবাদনস্তত্যোঃ | বন্দতে। ববন্দে। ১১। 
ভরি কল্যাণে স্থখে চ। ভন্দতে । বভন্দে। ১২। মদি স্তুতিমোদমদ- 
স্বপ্নকাস্তিগতিযু। মন্দতে | মমন্দে ।১৩। স্পদি কিঞ্চিচছ্চিলনে । 
স্পন্দতে | পস্পন্দে 1১৪। ক্লিদি পরিদেবনে । শোকে ইত্যর্থঃ। 
সকম্মকঃ। ব্লিন্দতে চৈত্রম্ 1 চিক্লিন্দে। ১৫। মুদ হর্ষে। মোদতে। ১৬। 
দদ দানে । দদতে। 

১১৩। ন শসদদবাদিগুণানাম্। ৬। ৪1 ১২৬। 
শসের্দদের্ববকারাদীনাং গুণশবেন ভাবিতশ্ত চ যোহকারস্তস্তা এত্বাভ্যাস- 

লোপৌ ন। দদদে। দদদাতে। দদদিরে। ১৭। ঘদ ত্ব্দ আস্বাদনে 
অয়মনুভবে সকন্্মকঃ। কুচাবকন্মকঃ। 

১১৩ । নশলদদেতি। শহ্গ সিংসায়াং দস্াতঃ। শুত্রেহবক্পবাহবয়বিভাবঃ হষ্ঠার্থ । তথা চ 

শসদদবাদীনাং যোহকার ইত্যন্বয়সম্তবেহপি অকারস্ত গুণরূপত্বাস্তেদনিবন্ধন। যণ্ভী ন সম্ভনভীতা শঙ্কা 

তন্নির্বহার্থং ব্যচ্টে। গুণশব্ষেন ভাবিতস্তেতি। ভাবিতত্বঞ্চ সাক্ষৎ পরম্পরাসাধারণম ॥। তথা চ 

শশরতুঃ পপরতুরিত্যাদৌ গুবশবেন ক্রিয়মাণো যোহর তদবয়বোইকারঃ লুলবিথেত্য।দৌ। তু গণ- 

শবেন জিয়মাণো ঘ ওকারল্তংস্থানিকত্তাবাদেশক্তাবয়বোহকায় ইত্যর্থান্নান্তাত্রামূপপত্তিঃ। দদদে 
ইতি ॥। শশসতুঃ ॥ শশঙ্গুঃ | ববমতুঃ। ববমুরিত্যাদাবপি নিষেধো বোধ্যঃ। ঘদন্বর্দ। অয়মিতি। 
প্রত্যেকাভিপ্রায়েণোক্তমিত্য।ছঃ । সকর্মক ইতি। স্বদথর্দ হব্যান্যনুভবেতার্থঃ। অকর্শাক ইতি। 

অপাং হি তৃত্তায় ন বারিধারা শ্বাদুঃ হুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারেতি শ্রীহর্ধঃ। ন ন্বদতে। নরোচতে ইতার্থঃ। 

১১২। ইকার-ইৎ ধাতুর উত্তর হুম্ হয়। স্কুদি কুন্দতে। চুক্কুনে। শ্বিদি 
"ধাতু শৈত্য বুঝায়। ইহ! অকর্পাক। যথা, শ্শিন্বতে। শিশ্িনে। বদি ধাতু 

অভিবাদন এবং স্ততি বুঝায়। যথা, বনগতে। ববন্দে। ভদিধাতু কল্যাণ এবং 
সুখ বুঝায়। যথা, ভন্দতে। বভন্দে। মদি ধাতু স্তরতি, মোদ, মদ, স্বপ্ন, 
কাস্তি ও গতি বুঝায়। যথা, মন্দতে। মমন্দে। স্পদি ধাতু ঈষৎ চলন বুঝায় । 

. যথা, স্পন্দতে। পম্পন্দে। ক্লিদি ধাতু পরিদেবন অর্থাৎ শোক বুঝায়। ইহা 
সকর্মক। যথ", ক্লিন্দতে চৈত্রম্। চিক্রিন্দে। মুদ ৬৮৪ বুঝায় । যথা, মোদতে। 
দদ ধাতু ঘানার্থক। যথা, দদতে। 

১১৩। শস ধাতু, দদ ধাতু এবং বকারাদি ধাতুর সিটি বার! ভাবিত যে অকার, 
তাহার স্থানে একার এবং অভাসের লোপ হয় না। যথা, দদদে। দদদাতে। 

দদদিরে। ঘদ ও স্বর্দ ধাতু আস্বাদন করা বুঝায়। ইহ! অন্ভবার্থে সকর্াক হয় 
এবং রুচি অর্থে অকর্্মক হয়। ৃ 
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১১৪ । ধাত্বা্দেঃ যন । ১৪৬৬ 1 ৬৪ । 

 বাভোরাদেঃ যস্য সঃ স্যা। সাত্পদাদ্যোরিতি যত্বনিষেষঃ। অন্ু- 
স্বদতে। সম্মদে। ১৮। স্বদ্দতে | সন্যর্দে। ১৯। উর্দ মানে ক্রীড়ায়াঞ্চ | 

১১৫1 উপধায়াঞ্চ। ৮1 ২। ৭৮। 

ধাতোরুপধাড়ৃতয়োরেফবকারয়োহল্পরয়োঃঠ পরত ইকো দীর্ঘঃ 
হ্যা । উর্দতে । উদ্দীঞ্ক্রে | ২০। কু্দ খুর্দ তুটর্দ গুদ ক্রীড়ায়ামেব | 
কৃর্দতে। চুকৃর্দে ।২১। খুদ্দতে | ২২। গুর্দতে ।২৩। গোদতে। 
জুগুদে। ২৪। যুদক্ষরণে। সৃদতে। স্ৃযুদে। 

সেক স্যপ্ স্য স্জ্ স্তুস্ত্যান্তে দন্ত্যাজন্তসাদয়ঃ। 
একাচঃ ধোপদেশাঃ ঘক শ্যিদ বদ স্বঞ্জ স্বপ স্মিভঃ ॥ 

দন্ত্যঃ কেবলদান্ত্যো নতু দন্তেষ্ঠজোহপি। ঘকাদীনাং পৃথগ্গ্রহণজ্ঞাপকাত্ু। 
হ্রদ অব্যক্তশক্ডে | হ্রাদতে | জহ্াদে । ২৫। হুলাদী সুখে চ। চাদব্যক্তশব্রে। 

১১৪। ধাত্বাদদেরিতি। ধাতুগ্রহণং ফিম। ষট্ষড়। আদেঃ কিম্। লষতি। 
১৯১৭। উপধায়ামিতি। সিপি ধাতোগিত্যতঃ ধাতোরিত্যনুর্ভতে । বেোরুপধ।য়। ইতাতঃ বেোরিক 

ইতি। হলি চেত্যতো৷ হুলীতি চ। তদাহ। ধাতোরিতা/দ। ধাতেো: কিম্ । উুতঃ কুরূঃ। 
কুবেবাঁ। কুত্্ধ ইত্যত্রেকে। দীর্ধো মাভৃৎ। ন চাত্র গেফস্ত প্রাতিপদিকোপধাত্বেহপি পদোপধাত্বা- 
ভাবাদেব দীর্ঘে ন ভবেদিতি ধাতে।রিতাননুবর্তনমিহ(ন।'গ্যকমিতি বাচ্যম্ | পদন্তেত্যন্বৃতৌ তু 

কূর্দতে খুর্দতে ইত্যাদ্যসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। বস্ততন্ত পূর্বত্রা(সদ্ধেন স্থানিবদিতি স্বীকারাদচঃ পরন্িন্নিতি 
স্থানিবন্বগ্ত নিষেধ[ভ্যুপগমেইপি কাধ্যকালপক্ষে অযদ্ং বহিরঙ্গমিতি পরিভাবায়াঃ প্রবৃত্ে্বহিরঙ্গত্য 
ঘণোহসিদ্ধত্বাৎ কুবেবো কুর্ব ইত্যব্রোপধায়াং চেতি দীর্ঘো ন ভবেদিতি ধাতুগ্রহণ।নুবর্তবনন্ত 
লাত্যন্তাবগ্থকত। পদস্তেত্যননুবৃত্যা! কুর্দতে ইত্যাদে দীর্ঘ: সিছ্ধ্যতোবেত্যাহঃ॥ রেফবকারয়োঃ কিম্। 
পুষ্যতি । হুল্পরয়োং কিম্ ) চিরিগোতি জিরিপোতি। ইকঃ কিনৃ । অর্ববতে। নর্দতি। ননু হলি, 
চেত্যাত্র রেফবকারয়োহলরয়োরিকো! দীর্ঘ; স্তাদিতি ব্যাখা।য়াং কুর্দতে গুর্দতে ইত্যাদি সিদ্ধাতোবেতি 
হ্ত্রম্দিং ব্যর্থমিতি চেৎ। হলি চেত্যজ্স ধাতুগ্রহণমন্ুবহুশীয়মেব। অন্যথা দিবমিচ্ছতি দিব্যতী- 

ভ্যাধাবতিগ্রস্গঃ হতাৎ। তথা চেপধায়াঞ্চেতি সুহ্বাভানে উপধাঁভৃতযোঃ বেবাঃ পরতো! দ্দীথো ন 

১১৪ । ধাতুর আদিস্থিত কারের স্থানে স হয়। “সাৎ্পদাদেযাঃ এই হ্ত্রদ্বারা 

বত্বের লিষেধ হয়। যখ, সন্ন্বদতে । সম্বদে। স্বর্দতে । সন্বর্দে। উদ্দ ধাতু 
মানার্থক ও ক্রীড়াবাচক। 

, ৯১৫ হলের পঁরস্থিত ধাতুর উপধাভৃত যে রেফ এবং বার তাহাদের পরস্থিত 
ইকের দীর্ঘ হয়। যথা, উর্দতে । উর্দাথচক্রে | কুদ্দ, খুদ্দ, গুদ ও গুদ ধাতু 
ক্রীড়া অর্থ বুঝাম়। যথা, কুর্দতে । চুকুর্দে। থুর্দতে। পুর্দতে॥ গোদতে। 
কুখদে। বুদ ধাতু ক্ষরণ অর্থ বুঝায়। যথা, সুদতে । সুযৃদে। সেক, স্যপ্, স্থ, 

ক (৭) 



চি | সিদ্ধান্তকৌমুদী | 
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হলাদতে । ২৬। স্বাদ আস্বাদ্নে। ম্বাদতে। ২৭। পার্দ কুৎসিতে শবে । 
গুদরবে ইত্যর্থঃ। পর্দতে । ২৮। যতী প্রযত্বে। যততে। যেতে। ২৯। 
যুতৃ জুত্ ভাসনে। যোততে। যুযুতে। ৩০। জোততে। জুজুতে | ৩১। 
বিথূ বেধু যাচনে। বিবিথে। ৩২। বিবেথে। ৩৩। শ্রথি শৈথিল্যে। 
শ্রস্থতে | ৩৪ । গ্রথি কৌটিল্যে। গ্রন্থতে । ৩৫ | কথি শ্রাঘায়াম্। 
কম্থতে | ৩৬। এধাদয়োহনুদাত্তেতো গতাঃ। অথাষ্উত্রিংশতবর্গীয়াস্তাঃ 
পরস্মৈপদিনঃ । অত সাতত্যগমনে । অততি। অত আদেঃ। আত। 
আততুঃ। লুডি আ তই সঈ ইতিস্থিতে। 

হৎ। কিন্তু বেফবাস্তয়োয়েব ধাত্বোর্থলি চেতি সৃত্রেণ াাদিত্যেতৎ পুত্মাবস্তকমেবেতি। লুদতে 
ইতি। শ্রধতীত্যর্থঃ। নু স্র্দেতিবৎ ম্বদ সুদেতি দম্তাদয় এব ধাতবঃ গঠ্যন্তাম্ । যোপদেশান্ 
পঠিত্বা সন্ববিধৌ গৌরবাৎ। মৈবম্ | তথাহি সতি পান্তাচ্চডি অসিঘদৎ অন্যুদদ ইতা।দে লিটি 

হুযুদ্দে নিষেধেত্যাদৌ চ আদেশপ্রতায়য়োরিতি বত্বং ন শ্াদিণ: পরস্ত সকারমাত্রস্ত যত্ববিধৌ তু 
স্ুপিসৌ স্রপিস ইতাদাবপি শ্তাদিতি। ধাতুপাঠে পাণিনিনা তালবাদস্তাদিপাঠবৎ যোপদেশ! 
অপি ব্যবস্থয়ৈব পঠিভাঃ। সচপাঠ ইদানীং পরিভ্রষ্ঠ:। সাধাদিধু সাদিপাঠন্যৈব দৃশ্যমানত্বাদতো৷ লক্ষণ- 
হ্খেন ভান ব্যবস্থাপরতি। €সগিতাদি । দস্তযণ্চ অচ্চ দণ্তা।চৌ তৌ অবাবহিতপরে। যন্ত স দ্ত্তা- 
জন্তঃ দস্তাজভ্তশ্চাসী সশ্চ দন্তযাজন্তসঃ সআদির্ষেষাং ধাতৃনাং তে দন্তাজস্তস।দয়োহজস্তসাদয়শ্চৈকাচঃ 
যোপদেশা বোধাঃ॥ তথ! চসাধাদৌ সাম্প্রতং পঠামাণঃ সকার উপদেশে নম্থিত ইত্যন্থমেরমিতি 

ভাবঃ। দন্তেত্যাদি কিম্। চুম্বন্দে। একাচঃ কিম। সোলুচ্াতে। সোনুন্াতে । শুচিন্ুচী 
চুরাদাবদস্তৌ। উক্তলক্ষণন্তাতিব্যাপ্তিং বারয়িতুমাহ । সেগিতি। সেকু গতৌ। স্যপু গতে। 
গত । স্ুঞ্ আচ্ছাদনে । স্জ বিসর্গে তঞ্ আচ্ছ।দনে । স্তো শব্খসজ্বাতয়োঃ। এত্যোইন্চে ৷ 

পূর্বেণ কেযাঞ্চিদসগ্রহাদ)হ। ঘক্কেতি। ঘন্ধ গতৌ। ঞ্রিধিদ] গ্রাত্রপ্রক্ষরণে। ম্বদ আন্বাদনে। 
ঘপ্ত পরিহঙ্গে। ঠ্রিঘপ্ শয়ে। স্মিঙ ঈষদ্ধলনে। এতে যোপদেশ! ইতান্বয়ঃ। স্বাদ আন্বাদনে 
ইত্যাদাবতিব্যাপ্তিমাশক্ক্যাহ । দত্তাঃ ফেবলদন্তা ইতি । তথ! চ অসিশ্বদদিত্যাদৌ যত্বং নেতি 
ভাবঃ। ল্হাদী স্থে চ। চাদবাক্তে শবে । ঈকারং স্বীদিতো। নিষ্ঠায়ামিতীমিষেধার্থ:। প্রল্হম্নঃ | 
প্রহ্লন্নবন্। ইহ ল্হাদে। নিষ্ঠায়ামিতুপধাহ্ন্বঃ। হ্ঘায়ামিতি। অবিদ্যমানগুণসম্বদ্ধজাপনং ল্লাঘা!। 
আততুরিতি। হলধাস্থত্বাভাবাদেত্বং ন। 

হজ, তু ও ক্তযৈ ধাতু এবং অন্য দস্ত্য অজস্ত সকারারদি একাচ্ ধাতু) ঘর, শ্বিদ্, 
স্বদ, স্যঞ্জ, স্থপ ও ন্মিউ ধাতু ইহারা! যোপদেশ । দস্ত্য ধাতু, কেবলই দস্ত', ঘকাদি 

এধাতুর পৃথক্ গ্রহণ হেতু দৃত্তোষ্ঠজ নহে । হ্বাদ ধাতু অবাক্ত শব্ধ বুধীয়। যথা, হাদতে । 
জহাদে। হলাদী ধাতু স্থখ ও অবস্তশব্ধ করা বুঝায় । যথা, হলাদতে। স্বাদ 

ধাতু আখ্বাদনে। পর্দ ধাতু কুংসিত শব অর্থাৎ বাতকর্্প কর! বুঝানন। পর্দতে। 
বতী ধাতু প্রযত্ব বুঝার। যথা, যততে। যেতে। যুতৃু ও দ্বুতু ধাতু ভাপনার্থ 
বুঝায় । যথ1, ঘোততে। বুহুতে। জোততে। জুক্ুতে। বিথু ও বেধূ ধাতুর 
যাচনার্থ বুঝাক্ম । যা, বিবিথে। বিবেথে। শ্রথি ধাতু শৈথিল্য বুঝায়। যথা, 
্রস্থতে । গ্রথি ধাতু কৌটিল্য বুঝায় । যথা, গ্রস্থতৈ। কথি ধাতু ্গাঘা! বুঝায়। 
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১১৬1 ইট ঈটি। ৮। ২। ৬৬। 
ইটঃ পরন্ সন্ত লোপ: স্তাদীটি পরে । সিজ্লোপ একাদেশে সিচ্ধে! 

বাচযঃ। ০। . আতী। আতিষ্টাম। আতিষুঃ। 
১১৭। বদব্রজহলস্তম্তাচঃ | ৭। ২। ৩।| 

বদেত্রজেহলন্তম্য চানহ্যাচঃ স্থানে বৃদ্ধি শ্যাৎ সিচি পরস্মৈপদেষু | 
ইতি প্রাপ্তে। 

১১৮। নেটি। ৭1২1 ৪। 
ইড়াদৌ সিচি প্রাগুক্তং ন ন্যাৎ। মা ভবাঁনভীগু। অতিষ্টাম্ । 

অতিষুঃ | ১। চিতী সংত্ভানে । চেঙততি । চিতেত । অচেতীৎু। 
অচেতিষ্টাম্ | অচেতিষুঃ। ২। চ্যুতির আসেচনে। সেচনমার্রীকরণম্। 
আভীষদর্থেহভিব্যাপ্তৌ চ। ইর ইত সংজ্ঞা ব্যাচ্যা ।০। চ্যোততি। 
চুচ্যোত । 

১১৬। ইট ঈটাতি। সং ংযোগাস্তন্ত লোপ ইভাতো। লোপ ইতি রাৎসম্তেত্যতঃ সম্তেতি চানুবর্ততে। 
তদাহ। লোপঃ শ্তার্দিতি। ইটঃ কিম্। অহার্যাৎ। ঈটি কিম্। আতিষ্টাম্। ' আতিবুং। 
বিজ্বোপ ইতি । অর বদস্তি। সলোপ ইতি বক্তবো সিজ্গ্রহণং ক্লো ঝলীত্যাদিসৃত্রয়ং সিত্বিষয়- 
কমিতি জ্ঞাপনার্থম। তেনেহ ন। সোমহ্ৎ। স্তোতা। দ্বিষ্টরাম্। হ্গিউমাম। ধিচেতি সুত্রে তু 
বামনমতে সিচো লে।পঃ। ভাষ্যমতে তু সম্তেতি ভেদে! বোধ্য ইতি। 

১১৭। বদব্রজেতি। অবাদীৎ। অব্রাজীৎ। অতে। হলাদেরিতি বিকল্পং বাধিত্বা অনেন নিতাং 

বৃদ্ধিঃ॥ হলম্তন্সোদাহরণমপাক্ষীৎ। অধাক্ষীদিতি। তদন্তবিধিনৈব সিক্ধে অস্তগ্রহণং স্পঞ্টপ্রতি- 
পত্তার্থম। হলোহচ ইতুয্্তে ত্বজস্তাঙ্গন্ত হলঃ স্থানে বৃষ্ষিরিতি কদাচিদ্াশক্ক্যেত। অচ ইতি তু 
ইকৃপরিভাবায়া অন্গুপস্থীনার্থম্। অন্যথ! অভৈৎসীদিতাত্র স্তান্ন ত্বপাক্ষীদিত্যাদে। । 

১১৮। নেটীতি। প্রাগুস্তং নেতি। হুলস্তত্বাদেব সিদ্ধে বদব্রজোধিশিষ্য বিধানান্ন নিষেধ 
কিন্তু হলন্তলক্ষপায়া৷ এব বৃজ্ের্নিষেধস্তন্তা অনিভাদৌ সিচি চরিতার্থত্বাৎ। অমুমেবার্থং মনসি নিধায় 

যথা, কন্থতে। এধ প্রনৃতি অন্রদান্তেত ৩৬ টি ধাতু বল! হইল। অনন্তর কবর্গাস্ত 
৩৮ টি পরন্যৈপদী ধাতু বলিতেছেন । অত ধাতু নিরজ্কর গমন বুঝায়। যথা, অততি। 
“অত আদেঃ” এই সুত্র স্বারা অকারের দীর্ঘ হয়। যথা, আত। আততু:। লু আত_ 
ই সঈ এইরূপ থাকিলে-_ 

১১৬।  ইট্ পরে থাকিলে ইটের পর যে সকার তাহার লোপ হয়। পদিজ্ লোপ 
একাদেশে সিদ্ধে। বাচ্যঃ” এই নার্িক স্ত্রত্বার! সিচ্ প্রতায়ের লোপ করিলে একাদেশ 
অঙ্গিন্ধ হইবে না। যথা, আতীৎ। আতিষ্টাম। আতিষুঃ । 

1১১৭1 লিচপরে থাকিলে বদ্ ধাতু ব্রজ ধাতু এবং হুল্ত ধাতুর গৈ 
অচের বৃদ্ধি হুয়। 



৫২ সিদ্ধাস্তকোৌমুদী | 

১১৯। ইরিতো বা। ৩।১। ৫৭। 

ইরিভে। ধাঁতো! শ্চেরউ বা স্যা পরস্মৈপদে পরে । অন্যুত্ | 
অচ্যোতীৎ । ৩। শ্চ্যুতির্ ক্ষরণে। শ্চ্যোততি। চুশ্চ্যোত। অস্চ্যাতশ। 
অশ্চ্যোতীশু। যকাররহিতোহপ্যয়মূ। শ্চোততি | ৪1 মন্থ বিলোড়নে। 

বিলোড়নং প্রতীঘাতঃ। মন্থতি। মমন্থ। যাঁসুটঃ “কিদাশিষীতি” কিন্তাদ- 
নিদ্রিতামিতি নলোপঃ। মথ্যা | ৫1 কুথি 1৬। পুথি ।৭। লুখি। ৮। 

মথি । ৯। হিংসাসংক্রেশনয়োঃ। ইদিবান্নলোপো ন। কুম্থ্যাৎ্। মন্থ্যাগ। 

ধিধু গত্যাম্। সেধতি । পিষেধ। সেধিতা। অসেধীৎ। সাৎ পদাদ্যোরিতি 

নিষেধে প্রাপ্তে। 

কচিৎ পুস্তকেধু হলগ্তলক্ষণ! বৃদ্ধির্নেত্যেব পঠাতে । ই'র ইৎসংজ্ঞেতি। ইকারন্ত উপদেশেইজনুনাসিক 
ইতি রেফস্ত তু হলম্তামিতি প্রত্যেকমিৎসংজ্ঞায়ামিদিত ইতি নুম্ স্তাদ্দিতি ভাবঃ | এতস্ত বেয়র্থাং 
চক্ষিউ্ ব্যক্তায়াং বাঁচীত্যত্র স্কটীভবিব্যতি। 

১১৯। চুশ্চ্যোতেতি। শর্পূর্বাঃ খয়ঃ। যকাঁররহিতোহপায়মিতি । তখ! চ প্রযুজ্যতে মধু 
শ্চতং স্বতমিব স্ুপুতমিতি। মন্তথ। অয়ং ক্র্াাবপি। বিধ গত্যাম। অযমুদ্িদ্িতি কেচিৎ। 
নন্ু সিদ্ধাতিবুদ্ধাত্যোঃ। গ্যন! নির্দেশাৎ সিধিতং বুধিতমিতি বৃত্তি গ্রস্থবিরুদ্ধমূ। উদিত্বে তৃদিতো। 
বেতি ৎক্কায়ামিডিকল্লান্িষায়ামিডু ত্তাৎ। যন্ত বিভাষেতি নিষেধাৎ। সিষেধেতি। আদেশ- 
প্রত্যরয়োগিতি বত্বম্। 

১১৮। ইট্ু আদিতে আছে এরূপ পিচ গ্রতায় পরে থাকিলে বৃদ্ধি হয় না । যথা, 
মা ভবানতীৎ। এমতিষ্টাম্। অতিযুঃ । চিতী ধাতু সম্ক্ জ্ঞান বুঝায়। চেততি। 
চিচেত। অচেত্ীৎ। অচেভিষ্টাম্। অচেতিষুঃ। চুযুতির ধাতু, ইর্' ইৎ্ যায়, 

* ইহার অর্থ আসেচন অর্থাৎ আর্রীকরণ। আঙ্শব্ে ঈষদর্থ ও অভিব্যক্তি বুঝায়। 
চ্যোততি। চুচ্যোত। 

১১৯। ইর্ইৎ ধাতুর পরন্মৈপদে চিস্থানে বিকলে অঙ্ আদেশ হয়। যথা, 
অচ্যুতৎ। অচ্যোতীৎ। শ্চ্যতির্ ধাতু ক্ষরণ বুঝায়, ইহার ইরুইৎ যায়। যথা, 

এ শ্যোততি। চুশ্যোত। অশ্চ মত । অশ্চ্যোতীৎ্ |. যকার রহিত শ্চ, ধাতু শ্চোততি ॥ 
* মস্থ ধাতু বিলোড়ন অর্থাৎ প্রতীধাত বুঝায় । যথা, মন্থতি। মমন্থ। যাসুট বিভক্তির 

“কিৎ আশিবি” এই হ্ুত্র দ্বার কিত্ব হেতু “অনিদ্দিতাং” এই হুত্র বারা নকারের লোপ 

হয়্। মথ্যাৎ। কুথি, পুথি, লুথি ও মথি ধাতু হিংসা ও সম্যক্ ক্লেশ বুঝায়। ইদিত্ব 
হেতু নকারের লোপ হয় ন!। কুস্থ্যাৎ। মন্থ্যাৎ। বিধু ধাতু গতি অর্থ বুঝায়। 
সেধতি। সিষেধ। সেধিতা। অনেধীৎ। “সাথ পদাদেযাঃ” এই স্তর খারা! 
নিষেধ হইলে-_. 



তিওল্তভাদিপ্রকরগম্। ৫৩ 

১২০৪ উপসর্গাৎ স্রনোতিস্ৃবতিস্িতিস্তৌতিস্তোভতি- 
সেনয়সেধসিচসগ্ুত্বঞাম্। ৮1৩1 ৬৫। 

উপসর্গস্থানিমিভ্তাদেষাং সম্য ষঃ স্যাৎ। 

১২১। সদিরপ্রতেঃ। ৮1৩1 ৬৬ | 

প্রতিভিক্নাহুপসর্গাৎ সদেঃ সম্য যঃ শ্যাৎ। 

১২২। স্তন্ভেঃ । ৮।৩। ৬৭। 

স্তন্ভেঃ সৌন্রস্ত সন্ত ষঃ স্যা । যোগবিভাগ উত্তরার্থঃ। কিঞ্চ 
অপ্রতেরিতি নানুবর্তৃতে। বাহুপ্রতিষ্টম্তবিবৃদ্ধমন্থ্যরিতি ৷ 

১২*। উপনর্গার্দিতি । হুনোতি সব তীতাদিশতিপা নির্দেশে! যঙলুঙ্নি পৃত্তার্থস্তেন অভিসোষবীতি। 

অভিসোধষোতীত্যাদৌ যষত্বং নেতি প্রাঞ্চ:। স্থাদিঘেবাভা!সন্ত ষহং সবনোত্যাদদিখিতি নিয়মান্ত্েহ 

যত্বপ্রাপ্তিরিতি বার্থ: প্রতিষেধ ইতি মনোরমাদৌ স্থিতম্। সেনয়েতি পিজস্তে! নামধাতুঃ। সেনয়া 
অভিঘাতি অভিষেণয়তি। সেধেতি শপা নির্দেশাস্টৌোবা্দিকন্ গ্রহণং ন তু সিধাতে। পরিসিধ্যতি। 
গৃহ! দারা ইত্যত্রৈব তোবস্থ্যাত্বাচ্ছব্দ্ামিত্য।হ । উপসর্গস্থাদিতি। নিমিতাদিতি। ইপ্রপাৎ। 
কবর্গস্ত নেহ সম্বধ্যতে। অসম্ভবাৎ। ন চ নিংষুণোতি নিষেধতি নিঃবিঞঞ্তীত্যাদে। ববধানেন 
ইণঃ পরতাভাবাদ সহ্য যত্বং ন স্াদিতি শঙ্কাম। বত্ববিধৌ নন্বিসর্জনীয়শর্বাবার়েংলীতাধিকারাৎ। 
ইণস্তাদুপসর্গার্দিতি ব্যাখ্যানে তু স্তাদেবাত্রাব্যাপ্তিঃ। ছুরঃ বত্বপত্বয়োরিত্যুপসত্বপ্রতিষেধাহুঃহনোতি 
ছুঃসেধতীত্যাদৌ তু বত্বেন ন ভবিতব্যমিতি দিক্ । 

১২১। মুর্ধভ্যাদেশে ফলিতমাহ | সহ্য ষং স্তাদিতি। স্বাদিষু প্রাকৃসিতািতাত্র ক্রমজ্ঞ।নস্টা- 
পেক্ষিতত্বাতেনৈব ক্রমেণ ষত্বনুত্রাণি ব্যাচ্টে। সদিরপ্রতেঃ। অপ্রতেঃ কিম্। গ্রতিসীদতি । বঠ্যর্থে 
প্রথমেত্যাহ । সদেরিতি। 

১২২। স্তন্ভেরিতি। সৌব্রস্তেতি। স্তন্ভু স্তন্ভূ ইতি সুত্রে নির্দিন্ত রোধনার্থন্ত ন তু ষ্টভি 
প্রতিবন্ধইত্যন্তেতি ভাবঃ। এবং জুত্তন্ভূ ইত্যগবিধায়কসৃত্রেহপি সৌব্রন্তৈব গ্রহ্ণমিতি বোধ্যম্। 
এতচ্চ লক্ষণপ্রতিপদ্ধোক্তপরিভাষয়া লভ্যতে। সৌত্রো হি ধাতুর্নকারোপধ ইতি প্রতিপদ্দোক্তঃ। 

ইদিত্বান,মিষ্টতিললাক্ষপিকত্তেন বিস্তস্ততে ইত্যাদৌ৷ যত্বং ন। উদ: স্থান্তত্তোরিতি সুত্রে মকারোপধ- 
গ্রহণেন উভযর়োরপি গ্রহণাছুত্তস্ততে ইতি দ্বয়োরপি রূপং তুলাং মকারন্তোভয়ত্রাপি লাক্ষণিকত্বাৎ । 
উত্তরার্থ ইতি। উত্তরপুজ্রে স্তন্ভেরেবানুবৃত্তার্থ ইতি ভাবং। নম সঙ্গিস্তন্ক্যোর্লিতি সুত্রিতেহপি 

.একষেশে অরিতত্বপ্রতিজ্ঞানাৎ কথঞ্চিদদুবৃত্তিতবিষ্তীতাত আহ। কিঞ্চেতি। নানুবর্তত ইতি । 
তথ চ ব্যন্ভেরিত্যত্রাহননুবৃত্তয়ে ষোগবিতাগ আবস্তক ইতি ভাবঃ। 

১২০। উপসর্গের পরস্থিত ইণ্ নিমিত্তীভূত স্থনোতি অর্থাৎ জ ধাতু, সুবতি সুধা, 
ধাতু, স্তধ্যতু, স্তভ, স্থা, সেনন, সেধ, সিচ, সঞ্জ ও স্বপ্ ধাতুর উত্তর দ্র স্থানে 
রকার হৃয্ব। | 

১২১। প্রতিভিন্ন অন্ত উপসর্গের উত্তর সদ ধাতুর সকার স্থানে যকার হয়। 



৫৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । - 

১২৩। অবাচ্চালুক্বনাবিদূরধ্যয়োঃ | . ৮1৩৬৮ 
অবাৎ স্তস্তেরেতয়োরর্থয়োঃ যত্বং হ্যা। 

১২৪1 বেশ স্নো ভোজনে। ৮৩1 ৬৯। 

ব্যবভ্যাং স্বনতেঃ সম্য ষঃ শ্ঠান্তোজনে |. 

১২৫। পরিনিবিভ্যঃ সেবসিতসয়সিবুসহস্থট্স্তস্বঞ্জাম্। 
৮1 ৩৭০ । 

পরিনিবিভ্যঃ পরেষাং সন্ত ষঃ স্যা। নিষেধতি। 

১২৬। প্রাক্ সিতাদভব্যবায়েহপি । ৮1৩1 ৬৩ । 

সেবসিতেত্যত্র সিতশব্দাৎ জী যে স্থনোত্যাদয়স্তেযামভ্ব্যবায়েইপি 
যস্থং স্যাশ। ন্যাষেধীত। ন্যষেধিষ্যং 

১২৩। অবাচ্চেতি । চকারশ্চিস্তাপ্রয়োজন ইত্যানুঃ। আলম্বনম।শরণম্ । যথা যষ্টিমবষ্টভা আস্তে । 
তামাশ্রিত্া তিষভীতার্থঃ। আবিদুর্ধযং সাঁীপাম্। তচ্চ প্রয়্োগোপাধিঃ। অবষ্টধবা গৌঃ । নিরুদ্ধা 
সতী সমীপে আস্তে ইতার্থ,। এতযোঃ কিম্। অবস্তকেো। বৃষলঃ লীতেন। কেচিপ্দিহ অবিছুরশূব্গাৎ 
স্বার্থে বাঞ্ । আঁবিদুর্ধযমনতিদূরমীষন্দ,রমিতার্থঃ। তথা চ অবিদুরশব্ধার নএঞ্পুব্ধাতৎপুরুষাদ্দি তি 
নিষেধে প্রাপ্তে অতএব নিপাতনাস্তাবপ্রতায় ইতি সনে।রমাগ্রস্থোকির্নাতীবোপধুজাযতইত্যাহঃ | 
7১২৪ । বেশ্চেতি। বিষ্ষণতি। সশব্দং ভুঙ্ক্ে ইতার্থ:। অটকুপৃািতি ণত্বম। এবমবধ্পতি : 

ব্াঘণৎ। বিষঘ।ণ। ম্বারিঘভ্যাসেনেতি যহম্। ভোজনে কিম্। নিস্বনতি বীণ।। 
১২৫। পরিনিবিত্য ইতি। সেবেত্যত্র অকার উচ্চারণার্থঃ। ন চ যওলুত্িবৃত্তয়ে শপা নির্দেশ 

এবান্ত্িতি শঙ্ক্যম্। বকারান্তানামুঠভাবিনাং যঙ্লুঙ্নাত্তীতি বক্ষ্যমাপত্বাৎ। . যেবু সেবায়াম্: 
পরিষেবতে । বিঞ বন্ধনে ক্তান্তঃ সিতশবঃ। এরজস্তঃ পচাদাজস্তো বা সয়শব্বঃ । বিষিতঃ। বিষঃ : 

প্রত্যয়বিশিষ্টগ্রহণং কিম্। বিসিনোতি। যিবু তস্তসম্তানে । পরিষীবাত্ি। যহু মর্ধণে। পরিধহতে : 
স্কড(গমঃ পরিষকরে।তি । স্থঞ্জোরুপসর্গাৎ নোতীতোব পিদ্ধে পরিনিবিভাঃ পরয়োরেতয়োঃ সিবাদীনা: 
বাডব্যবায়েৎপীতি বিকল্প।র্থং পুনর্বচনম্ | 

১২২। স্তন্ভ ধাতুর সকারের স্থানে ষকারহয়। ভিন্ন সুত্রকরণ উত্তরার্থ। 
কিন্ত “অপ্রতেঃ” এই পদের অন্ুবৃত্তি হইবে না। যথা, “বাহপ্রতিভবিবৃদধমনাঃ* 
এইস্ছতৈ প্রতিপূর্র্বক হইয়াছে বলিয়। নকারের লোপ হয় নাই। 

১২৩। আলম্গন অর্থাৎ আশ্রয় এবং আঁবিদুর্ধ্য অর্থাৎ সামীপ্যার্থে ০০৩৪৪ না 
ধাতুর সকারের বন্ব হয়। | 

১২৪ । 'তোঁজনার্থে বিপুর্ব্বক ও অবপূর্বক স্বনধাতুর সকারের যত্ব হয়। 
১২৫। পরিপুর্ববক, নিপুর্ব্বক ও বিপুর্ব্বক সেব, সিত, সয়, সিবুঃ সহ, সুটি, সত ও 

গর ধাতুর সকারের ষত্ব হয়| যথা, নিষেধত্তি । " : 



তিওস্তভাদি প্রকরণম্। ৫৫ 

১২৭ স্থাদিষবভ্যাসেন চাভ্যাস্জ্জ। ৮। ৩। ৬৪। 

প্রাক সিতাশ স্থাদিভ্যাসেন ব্যবায়েহপি ষত্বং হ্যা । এষামেব 
চাভ্যাসন্ত ন তু স্থনোত্যাদীনাম্। নিষিষেধ। নিষিষিধতুঃ। 

১২৮ । সেধতের্গতো। । ৮ । ৩1 ১১৩। 

গত্যর্থন্য সেধতেঃ ষত্বং নক্যাৎ। গঙ্গাং বিসেধতি | ১১। ষিধূ শাস্ত্রে 
মাঙ্গল্যে চ। শান্ত্ং শাসনম্। 

১২৯। স্বরতিসুতিসুয়তিধুঞ্দিতো! বা। ৭। ২। ৪৪। 
স্বরত্যাদেরূদিতশ্চ পরন্ বলাদেরার্ধধাতুকস্টেদ্বা স্যাৎু। 

১২৩। প্রাক সিতাদিতি॥ উপসর্গ/ৎ স্থনেতীতা।দিনা বিহিতং যত্বম্ অড্বারায়এবেতি দ্বেম- 
নিবারণার্ধমপিশব্দন্তে।পাদানস। তেষামিতি। পঞ্চদশ।ন।মিত্যর্থঃ | অভ্যাযুণীদিত্যাদীন্যুদাহর্তব্যানি। 

১-৭। স্থদিঘিতি। ইহ ম্বে বাক্যে আদ্যং যত্ববিধ্যর্থংৎ দ্থিতীয়স্ত নিকমার্থমিত্যাশফেনাহ | 

ব্যবায়েইপি বত্বমেবামেব চেতি। স্থা্দীনাং দশানামেবাত্যাসম্ত বত্বমিতার্থঃ। তৎফলস্ত ধু প্রেরণে 
অভিন্থন্যতি। অন্রোক্তননয়ম।দভ্যাসসকারণ্ ন ব্বং দ্বিতীয়ন্ত তু স্তৌতিণোরিতি নিয়মান্ন ভবতি। 
অতিসিষ(সতীতাত্র তু ষণোইভাবাদভ্যাসাৎ পরস্ত বত্বং পূর্বনন্ত তু উক্তনিয়মান্নেতি বোধাম্। স্যাদেতৎ। 

নিধিষেধেত্যাদৌ। অভ্যাসন্তোপসর্গাৎ স্থনোতীত্যনেন সিদ্ধম। অভ্যানাৎ পরল্ক তু আদেশপ্রতায়য়ো- 
রিত্যনেনেতি কিমাদ্যবাকোন। অভ্রাহুঃ। ফলল্রয়ার্থমাদাং বাকাম্ অযোপদেশার্থম। তথাহি। 
সেনা অভিগ্নাতুমিচ্ছতি অভিবিষেণযিষতি । অবর্ণাস্তাত্যাসার্থক। অর্ধাসনং গোত্রভিদোহধিততো । 
ষণি প্রতিপ্রসবার্থঞ্ অভিষিবিক্ষতি । বিচ ক্ষরণে। স্তোতিণ্যোরেবেতি নিয়মাৎ ষভীতে সনি নিবর্তিতমপি 
সত্বমুপসর্গমাশ্রিত্য অত্র ভবভীতি। 

১২৮। সেধতেরিতি। শিতপা! নির্দেশ দগত্ার্থাদন্মাদ্যঙ্লুকি ন নিষেধং। তেন উপসর্গমাশ্রিত্য 
বত্বং ভবত্যেব। নিষেধীতি। ন চ দেধেতি শপা নির্দেশাদ্যঙ্লুকি উপনসর্গাৎ গুনোতীতি বত্বং 5 
ভবেদিতি শঙ্কাম্। দৈবাদিকনিবৃত্যার্থতয়। শপা নির্দেশন্ত চারিতার্থ্যাৎ। অন্তথ। সেধতেরিঙি 
শিতপাদদিনির্দেশন্ত বৈয়র্থ্যাপত্তেরিতি দিক্। বিধূ শাস্ত্রে। মাঙগলাং ম্গলক্রিয়। স্বার্থে বঞ.। 

১২৯। শ্বরতিস্তীতি। স্ব শব্দোপতাপয়োঃ ভাদিঃ। নম স্বরতিনুধুঞ্দিতে৷ বেতি নুত্র্যতা 
কিমনেন স্থৃতিহুবত্যোঃ পৃথগগ্রহণেন। মৈবস্। তথাহি সতি নিরন্ুবন্ধকপরিভাবর়। ধু প্রেরণে ইডি 

১২৬। সেব,সিত এইস্থলে সিত শব্ের পুর্বে যে নুনো'তি অর্থাৎ স্থ ইত্যাদি ধাতু, 
অড় ব্যবধান থাকিলেও তাহাদের সকারের বত্ব হয়। -বথা, ভ্াষেধৎ। ম্তিষেধীৎ। 

স্তষেধিষাৎ। | ্ঃ 
১২৭। সিত শব্দের পূর্বে স্থা প্রভৃতি ধাতুর সকারের অভ্যাস দ্বার ব্যবহিত 

হইলেও যত্ব হয়। ইহারদ্দেরই অভ্যাসের ব্যবধানে যত্ব হইবে, কিন্তু সুনোত্যাদি ধাতুর 
হইবে না। বথা, নিষিষেধ। নিষিষিধতুঃ । 

; ১২৮ গত্যর্থ সিধ ধাতুর সকারের যত্ব হয় না। গঙ্গীং বিসেধতি। বিধু ধা 
উকার ইৎ যায়। শাস্ত্র শবে শাসন ও মাঙ্গল্য বুঝায় 



৬ | সিদ্ধান্তাকৌ মৃদ্বী। 

১৩০ । বধম্তধে।তঞ্ধাহধঃ। ৮1২1 ৪০ । 

ঝষঃ পরয়োস্তথয়োর্ধঃ স্যান্ন তু দধাতেঃ | জশ্ত্বম্ | সিষেদ্ধ | 
সিষেধিথ। সেদ্ধা, সেধিতা। সেংস্যতি, সেধিষ্যতি। অসৈৎসীৎ। 

১৩১। ঝলো ঝলি। ৮। ২। ২৬। 

. ঝলঃ পরস্ সম্য লোপঃ স্যাৎ ঝলি। অসৈদ্ধাম। অসৈতসুঃ। 
অসৈৎসীঃ। অসৈদ্ধম্ | অসৈদ্ধ। অসৈশসম্ | অসৈতস্ব। অসৈতস্ম। 
পক্ষে অসেধীৎ। অসেধিষ্টীমিত্যাদি । ১২। খাদ্ ভক্ষণে। খকার ই । 
খাদতি। চখাদ। ১৩। খদ স্থূর্য্যে হিংসায়াঞ্চ। চান্তক্ষণে। ন্থৈর্য্ে 
অকন্মকত। খদতি। 

তৌদাদিকত্তৈব গ্রহণং স্তান্ন ত্বাদাদিকদৈবাদিকয়োরেতয়োঃ। ন চৈবং ষূচ ইতি পঠ্যতামিতি বাচাম্। 
লুখ্বিকরণাহলুখিকরণয়েরিতি পরিভাষয়| অলুশ্বিকরণস্ত শ্বতেরেব গ্রহণপ্রসঙ্গাৎ | অন্তাশ্চ 
পরিভাষায়; ক্ুতিস্থবত্যোঃ পৃথগ্গ্রহণমেব জ্ঞাপকমিত্যাহুঃ । ঘুঞ্। কম্পনে হ্বাদিং ক্র্যাদিশ্চ। 

সানুবন্ধনির্দেশে! ধূ বিধুনন ইত্যন্ত নিবৃত্তার্থঃ। ইটু সনি বেত্যতো বেতি বর্তমানে পুনর্বাগ্রহণং 
লিওসিচোর্বিক প্লনিবৃত্যর্থন্। 

১৩৯ । থধন্তথোরিতি । অধ ইতি কিম্। ধত্বঃ। অনৈৎসীদিতি। অস্তিসিচ ইতি ঈডাগমঃ। 

বদব্রজেতি নৃদ্ধিঃ । ততশ্তত্বম্। 
১৩১। ঝলো ঝলীতি। সংযোগান্তষ্কেতাতো৷ লোপ ইতি রাৎসন্তেতাতঃ সম্ভেতি চান্ুবর্ততে তদাহ। 

সম্ভ লোপঃ শ্তার্দিতি। পরস্তেতাধিকারাৎ প্রত্যাসতের্লে! ঝলি সম্তেতি নির্দিষ্টানাং ত্রয্নাপামেক- 
পদসন্বন্ধিত্বে লোপোহয়ম্। তেন সোমস্ৎ স্থানমিত্যত্র ন ভবতি। ঝলং কিম্। অনৈষ্টাম। ঝলি 

কিম্। অসৈৎসীৎ। অসেধীদিতি। নেটাতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। গুগঃ। খাদ । খকার ইদ্দিতি। 
তেন নাগ্লোগীতি নিবেধে অচখ।দৎ। 

১২৯। স্বরতি অর্থাৎ দ্ব. ধাতু, হু ধাতু, নুয়, ধুঞ্ ও উকার ইৎ ধাতুম্স পরস্থিত 
বলাদি আর্দ ধাতুকের উত্তর বিকল্পে ইট্ হয়। 

১৩০। ঝষের পরস্থিত তকার এবং থকার স্থানে ধ আদেশ হয়, কিন্ত ধাঞ্ ধাতুর 
উত্তর হয় না। জপত্ব হয়। সিষেদ্ধ, সিষেধিথ। সেন্ধা, লেধিত1। সেৎগ্তেতি, 
সেধিষ্যতি। অসৈৎসীৎ। 

১৩১। ঝল্ পরে থাকিলে ঝলের পর্স্থিত সকারের লোপ হয়। বথা, 'অসৈন্ধাম্। 
অসৈহসুঃ। অসৈৎসীঃ। অসৈহ্ধম্। অসৈদ্ধ। অসৈৎসম্। অসৈতত্ব। অসৈতল্ম। 
পক্ষে অসেধীৎ। অসেধিষ্টাম্ ইত্যাদি । খাদ অর্থাৎ খাদ ধাতু তক্ষণার্থ বুঝায়। 
খকার ইৎযায়। যথা, খাদতি। চখাদ। খদ ধাতু হিংসা, ন্থৈরধ্য ও তক্ষণার্থ বুঝায় । 
স্থৈর্যযার্থে অকর্্মক হয়। খদতি। 



তিউনতত্বাদিপ্রকরপস্। .. ৫৭ 

১৩২ অত উপধায়াঃ। ৭৮২ ১১৬।- 
উপধায়া অতো বৃদ্ধিঃ হ্তাৎ। ঞ্িতি ণিতি চ প্রত্যয়ে পরে। চখাদ। 

১৩৩ গলুত্তমো বা” ৭1 51 ৯১। 
_ উত্তমেো। ণল্ বা ণিৎ হ্যাঁ । চখাদ, চখদ | 

১৩৪ । অতো হলাদেরলঘোঃ। ৭1২। ৭7 
. - হুলাদেে্লঘোরকারম্য ইড়াদৌ পরন্মৈপর্দে পরে সিচি বৃদ্ধির্ববা 
হা । অখাদীৎ, অখদীত। বদ ১৪ স্থৈর্য্যে। পবর্গীয়াদিঃ | বদ্দতি। 
ববাদ। বেদতুঃ। বেদিথ। ববাদ, ববদ। অবাদীশু, অবদীৎ। গদ ১৫ 
ব্যক্তায়াং বাচি। গদতি। 

১৩৫1 নের্গদনদপতপদঘুমা স্ততিহস্তিযাতিবাতিদ্রোতিপ্সাতি 
বপতিবহতিশাম্যতিচিনোতিদেদ্ধিযু চ | ৮1৪1 ১৭। 

উপসর্গস্থানিমিত্তাৎ পরন্য নেণঃ স্যাৎ গদাদিযু । প্রণিগদ্তি । 
জগাদ। রদ ১৬ বিলেখনে। বিলেখনং ভেদনম্। ররাদ। রেদতুঃ। 
ণদ ১৭ অব্যক্তশব্দে। 

১৩২। অত ইতি। অতঃ কিম্। তুতোদ । উপধায়াঃ কিম্। গণয়তি। ইহ্ অতো! 'লোপং 
 খাধিত্বা পরত্বাদ্বৃদ্ধিঃ হ্যাৎ। 

১৩৪) অতো! হলাদেরিতি। ইহ সিচি বৃদ্ধিরিতি হুত্রমন্থবর্ততে | নেটীতি হুত্রাদিটি ইতি উর্ণোতে- 
বিঁভাষেতাতো বিভাবাগ্রহণঞ্চ' তদাহ। ইডাদ।বিতাদ্দি। অতঃ কিম্। অদেবীৎ। হলাদেঃ কিম্। 
মা ভবানতীৎ। অটাৎ। লঘোঃ কিম্। অশদাঁৎ। অরক্ষীৎ। ইডাদ্বো কিম্। অপক্ষীৎ। 
পরন্মৈপদ্দে কিম। অয়তিষ্ট অয়তিষাতাম্। অচকাসীদিত্যন্র চকারাদকারগ্ত বৃদ্ধিবারণায় যেন 
মব্যবধানমিতিল্তায়েন বদ্যেকবর্ণব্যবধানমেবাণ্রীয়তে তদা ত্বরক্ষীদিত্যব্রাপি প্রসক্তাভাবার্নখোরিতি 
শকামকর্ত,মিতাহ:। তপরকরণ: ম্পষ্টার্থম্। পবর্গায়াদিরিতি। দণ্যোষ্ঠ)।দিত্বে তু ন শসদদেত্যে- 

'স্বাত্যাসলোপনিষেধাদ্ বেদতুঃ বেদিথেত্যাদি ন সিধ্যেদিতি ভাবঃ। 
১৩৫7 নের্গদনদেতি 1 গদাদীন।ং চতুর্ণ।ং শপ নির্দেশঃ শ্তদাীনামেকাদশ।নাং শ্তিপা নির্দেশশ্চ 

হওলুঙ্নিবৃতার্থঃ। তেন প্রনিজাগদীতি। প্রনিনানদীতি। প্রদিসাসেতি। প্রনিজজ্ঘনীতি । ইত্যচৌ 

. ১৩২ এঃইৎ ও ণ-ইত প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর উপধাভূত অকারের বৃষ্ছি 
ছয়। চখাদ। . 
. ০৯৩৩1 উত্তম পুরুষের ণল্ বিভক্তির বিকল্পে ণিংসংজ্ঞা হয়। যথা, চখাদ, চখদ । 

..'. ১৩৪ ।..ইড়াদি ও সিচ্ পরে থাকিলে পরশ্মৈপদে হলাদি ধাতুর লঘুলংজ্ঞক 
'ক্ফায়ের,বিকল্পে বৃদ্ধি হয়।: যথা, অধাদীৎ, অধদীৎ। বদধাতু স্থ্রধ্য বুঝাক়।- এই 
'ধাড়ু পবর্গীয়াি। বদতি । ববাদ। বেদিথ। গদ ধাতু ব্যক্ত অর্থবুঝাদ। গদতি। 

ক"(৮) 



৫৮ সিদ্ধান্তকৌমুী। . 

১৩৬। পো ন১1..৬।.১।৬৫। 

ধাতোরাদেণন্ত নঃ স্যাঁত। 
ণোপদেশান্বনর্দ, নাটি নাথ্ নদধূ নন্দ, নক নূ নৃতঃ | 

নাটেরাঁথারস্ত পর্যযৃদাসাদ্ ঘটাদির্োপদেশ এব । তবর্গচতুরথাস্তনা ধতেনূ 
নন্দ্যোম্চ কেচিন্নোপদেশতামাহুঃ। 

১৩৭। উপসর্ণাদসমাসেহপি ণোপদেশস্ত । ৮1৪1 ১৪। 

উপসর্গস্থা্লিমিত্তাঁশ পরস্ ণোপদেশন্য ধাতোন্নন্য ণঃ স্যাৎ। লমাসেহ- 

সমাসেহপি। প্রণদতি। প্রণিনদতি'। অর্দ ১৮ গতৌ যাচনে চ। 
অত আদেঃ। | 

পত্বংন। ঘুশবেন ঘুসংজ্ঞকা1 দাধাদয়ঃ ঘট, গৃহান্তে। ডুদএ প্রণিদদাতি। দাণ। প্রণিষচ্ছতি। 
দো। প্রণিদাতি। দেড়। প্রণিদয়তে । ধেটু। প্রশিধয়তি । ডুধাঞ্। প্রণিদধাতি। 7শদ্দেন 

মেঙমাোরেব গ্রহণং ঘুপ্রকৃতিমাঙিতি পঠিত্ব। ভাষ্যাদে। তথ। ব্যাখ্যনাৎ। 
১৩৬। পৌোন ইতি। ধাতোরিতি। ধাত্াদেঃ ষঃ স ইত্যতোহন্বর্তনাদ্ধাত্বাদেয়িত্যেব । নেছ। 

অগতি। পোপদেণান্ পযুশাদাসমুখেনাহ। পোপদেশ।ব্বিতি। নর্দ শবে । নট অবন্তদ্দনে। চুরাদিঃ। 
ষন্ত নট নৃতাবিতি ঘটাদিঃ সনেহ গৃহাতে নাটাতি দীর্ঘনির্দেশাৎ। নাথূ নাধূ যাথাদৌ। টুনদি 
সম্ৃদ্ধে]। নক নাশনে। নূনয়ে। নৃতী গাত্রবিক্ষেপে। এভ্যে।ইস্টভ্য ভিন্ন ইত্যর্থঃ। তবর্গেতি। 
তেষাং মতে তু পঞ্চভ্যো। ভিন্না ণোপদেশাহ। 

১৩৭। উপসর্গ।দিতি। সমাসেহঙ্ুলেঃ সঙ্গ ইত্যতোহনুবর্তনাৎ স্মাসএব শ্তাদিত্যসমাসগ্রহণং 
কৃতে তু তন্মি্নসম।সএব হ্য।দিতাপেগ্র হণং কৃতম্। প্রণিনদ্তীতি। নের্গদেতি পত্বম। ধাতুনকারহঃ 
তু উপনর্গাদসমাস ইতি ধত্বং ন ভবত্যডাদিভিক্নেন ব্যবধানাৎ। 

১৩৫। উপসর্গস্থ নিমিত্তের পরস্থিত গদ, নদ, পত, পদ, ঘু, মা, সো, হুন্, ধা, বা, 
দ্রা, পা, বপ, বহু, শম, চি ও দিহ ধাতু অন্তে আছে এব্প নি-উপসর্গের নকারের 

ণত্ব জ্য়। প্রণিগদতি। জগাদ। রদ ধাতু বিলেখন অর্থাৎ ভেদ কর! বুঝায়। 
গ্লারাঃ । রেদতুঃ। ণরধাতু অব্যক্ত শব্খ করা বুঝান। 

১৩৬। ধাতুর আদিস্থিত ণকারের স্থানে নকার হয়। নর্দ, নাট, নাথ, নাধ, মন্দ, 
কক, নূ ও নৃত্ধাতু ভিন্ন অন্ত ধাতু ণোপদেশ। দীর্ঘার্থ নাটধাতুর পধুঃদাসত্ব হেতু ঘটাদি 
ধাতু ণোপদেশই হয়। কেহ কেহ বলেন যে, তবর্গের চতুর্থবর্ণাত্ত অর্থৎ ধকারাস্ত 
নাধ ধাতু এবং ন্ ধাতু ও নর্দধাতু মোপদেশ। 

১৩৭। .সমাস হইলে অথব1 ন| হইলেও উপসর্গস্থ নিষিত্তের পরস্থিত গোপন্েশ 
ধাতুর নকারের পত্ব ক্য়। প্রণদতি। প্রণিনদতি। অর্দধাতু গতি ও যাজ্ঞা বুঝায় 
“অত আদে£” এই হুত্র স্মরণ করিলেন।- পা 



তিডস্তভাদিপ্রকরণম্। ৫৯ 

১৩৮। তন্মানড দ্বিহলঃ। ৪21 ৪1 ৭১। 

দ্বিহলো ধাতোর্দীর্ঘাভূতাদকারাৎ পরহ্য শুই হ্যা । আনর্দ । 
আদ্দীৎ। নার্দ ১৯ গার্দ ২০ শর্ডে-” গোপদেশত্বাভাবাক্ন ণঃ। প্রন্দীতি। 
গর্দতি । জগর্দ। তর্দ ২১ হিংসায়াম্। তর্দতি। কর্দ ২২ কুগসিতে 

শব্দে। কুসিতে কৌক্ষে। কর্দতি। খর্দ ২৩ দন্দশুকে। দংশহিংসাদদিরূপায়াং 
দন্দশুকক্রিয়ায়া মিত্যর্থ: | খদ্দতি । চখর্দ। অতি ২৪ অদ্ি ২৫ বন্ধনে। 
অন্ততি | আনন্ত । অন্দতি। আনন্দ। ইদ্দি ২৬ পরমৈশ্বর্ে | 
ইন্দতি। ইন্দাঞ্চকার। বিদ্ি ২৭ অবয়বে । পবর্গতৃতীয়াদিঃ। বিন্দতি। 
অবয়বং করোতীত্যর্থঃ। ভিদীতি পাঠাস্তরম্। গড়ি ২৮ বদনৈকদেশে । 
গণ্ডতি। অন্তত্যাদয়ঃ পঞ্চেতে ন তিড্বিষয়া ইতি কাশ্টপঃ। 'আন্যে তু 
তিউমপীচ্ছস্তি। ণিদি ২৯ কুৎসায়াম্ । নিন্দতি । প্রণিন্দতি। টু 
নদি ৩০ সমৃদ্ধৌ | 

১০৮। তচ্ছবেন কুতদীর্ধাকারঃ পর।মৃত ইত্যাহ। দীরঘাতৃতাদিতি। খর্দ। দদ্দপুকগঃ 

সর্পত।ৎ তদ্বাচিত্বে ধাতুত্বং ন সঙ্গচ্ছত ইত্যত আহ। দন্দশুকক্রিয়ায়ামিতি । দন্দশুককর্তৃকায়ামিত্যর্থঃ। 
ইদিতাম,মূ। তন্মান্ন,ড্ স্বিহল ইতি নুটু। বদনৈকদেশ ইতি। তৎক্রিয়য়ামিত্যর্থঃ। 

১৩৮। দ্বি হল্ বিশিষ্ট ধাতুর দীর্ধীভূত অকারের উত্তর নুট্ আগম হয়। ঘথা, 
আনর্দ। আর্দীৎ। নর্দ ও গর্দ ধাতু শব্দ করা বুঝায়। এম্থলে ণোপদেশত্বাভাব 
হেতু ণত্ব হইবে না। যথা, প্রনর্দতি। গর্দতি। গজর্দ। তর্দ ধাতু সিংহা বুঝায়। 
তর্দতি। কর্দ ধাতু কুৎসিত উদরশব্দ বুঝায়। কর্দতি। খর্দ ধাতু দন্দশূক অর্থাৎ 

» ঈংপহিংসাদিদূপ দন্দশূক ক্রিয়া! বুঝায়। খর্দাতি। চখর্দ। অতি ও অদি ধাতু বন্ধন বুঝান্ব। 
ক্সস্ততি। আনন্ত। অন্দতি। আনন্দ। ইদ ধাতু পরমৈশ্ব্য্য বুঝায় । ইন্দতি। 
ইন্দাঞ্চকান। বিদ ধাতু অবয়ব বুঝায়। ইহা! বর্গায়বকারাদি। বিন্দতি। অর্থাৎ 
তাবয়ধ করিতেছে। কেহ কেহ বিদধাতু স্থানে “ভিদ” এইরূপ পাঠাস্তর বলিয়া! 
থধাকেন। গড় ধাতু ব্দনের একদেশ বুঝায়। গগুতি। অন্ততি প্রসৃতি এই 
'গাঁচটা ধাতু তিঙ্বিষয়ীভূত নহে। ইহা কাশ্বপের মত।. অন্তে তিঙ ও 
ইচ্ছা! করেন। থিদ ধাতু কুৎসা বুঝায়। নিন্দতি। প্রণিনতি। নদ্ধি ধাতু 
সমৃদ্ধ অর্গ বুঝায় । 
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১৩৯। - আদির্রিটুডবঃ। ১।৩।৫। 
উপদেশে ধাতোরাদ্যা এতে ইতঃ স্থ্যঃ। নন্দতি। হারদা্লোপো 

ন। নন্দ্যাৎ। চদি ৩১ আহলাদে ঈ:*চিচন্দ। ব্র্দি ৩২ (কেয়া) 
তত্রন্দ। কদি ৩৩ ক্রি ৩৪ ব্ুদি ৩৫ আহ্বানে রোদনে চ।. টকন্দ 
চক্রন্দ 1 চক্ুন্দ । র্রিদ্রি ৩৬ পরিদেবনে | চিক্রিন্দ । শুদ্ধ ৩৭: 

শুদ্ধ | শুশুন্ধ । নলোপঃ [ শুদ্ধ্যা । : অথ কবর্গযাস্তা- 
অনুদাত্তেতে দ্বিচত্বারিংশৎ। শীকৃ ১ সেচনে। ভালব্যাদিঃ। দন্ত্যাদিরি- 
ত্যেকে। শীকতে। শিশীকে | . লোক ২ দর্শনে | লোকতে | 
লুলোকে। শ্লোক ৩ সঙ্ঘাতে। সভবাতো! গ্রন্থঃ । স চেহ গ্রথ্যমানহ্থয 

ব্যাপারো গ্রন্থিতুর্বব। । আদ্যে অকন্মকে] দ্বিতীয়ে সকম্্মকঃ। শ্লোকতে। 
দ্রেক ৪ খেক ৫ শব্দোৎসাহয়োঃ। উৎসাহো! বৃদ্ধিরৌদ্ধত্যঞ্চ । দিদ্রেকে । 
দিধেকে । রেকু ৬ শঙ্কায়াম্ । রেকতে | সেক ৭ জ্রেকু ৮ 
স্রকি ৯ শ্রকি ১০ শ্লকি ১১ গতৌ | ত্রয়ো দন্তাদয়ঃ। ছে 
তালব্যাদ্দী। অধষোপদেশত্বান্ন ষঃ। সিসেকে । শকি ১২ শঙ্কাফ়াম্। শঙ্কতে । 
'শশঙ্কে। অকি ১৩ লক্ষণে। অঙ্কতে। আনক্ষে। বকি ১৪ কৌটিল্যে। 
বঙ্কতে । মকি ১৫ মণ্ডনে। ম্কতে। কক ১৬ লৌল্যে। লৌল্যং 

১৩৯। আদির্জিটুডব ইতি। উপদেশেহজনুনাসিক ইত্যতোহনুবর্তনাাহ । উপদেশে ইতি। 

উপদেশে কিম্। প্রিকারীরতি। প্রিঘপ্ কীতঃ জঃ.। স্ুপ্তঃ। ডিতোহথুচ। নন্দখুঃ। ভ্তঃ কিম 
কৃতিমম্। ক্লিদি পরিদেবনে। অনুদাত্তেত্ছ পঠিতন্তেহু পাঠঃ পরন্ব্ৈপদার্থঃ। স্করিতেৎসথ অন্নং ন 

১৩৯1 উপনেশ বিষরে ধাতুর আদিস্থিত রিং, টু ও ডু ইহার! ইৎযায়। নন্তি। 
'ইদদিৎ বলিরা নকারের লোপ হইল না। নন্দ্যাৎ। চদ্দিধাতু আহলাদ করা বুঝায় । 
 চচন্দ। ত্রদ্ি ধাতু চেষ্টা বুঝায়। তত্রন্দ। কদি, ক্রুদি ও ক্লদি ধাতু আহ্বান 
রোদন সুঝায়। চকন্দ। চক্রন্দ। চক্রন্দ। ক্লিদি ধাতু পরিবেদন বুঝায়। চিলির ৃ  
শুদ্ধ ধাতু গুদ্ধি বুঝায় । শুশ্তন্ধ। নকারের লোপ হইয়া শুধ্যাৎ। অনন্তর কথন. 
আত্মনেপদী ৪২ টা ধাতু কথিত হইতেছে । লীক ধাতু সেচন বুঝায়... ইহ 

গতালবাযাদি । কেহ কেহ বলেন যে, ইহা দত্তযাদি। শীকতে। শিশীকে। লোক-ধাকু।, 
অবলোকন বুঝায়। লোকতে।  লুলুকে। প্লোক ধাতু সংঘাত। .. অর্থাৎ, হন 
বুঝায়। উহ! এন্থলে গ্রথামানের ব্যাপার অথব! গ্রস্থকতার ব্যাপার" বুধাইতেছে_ 1: 
প্রথমার্থে অকর্মক' এবং দ্বিতীয়ার্থে সকর্্দক হয়। প্লোকতে। দের ও ধেক্কা ধাতু: 
শক ও. উৎসাহ: বুঝায়। উৎসাহ শবে. বৃদ্ধি ও: ওদ্ধত্য: বুঝায় |. দিজেকে 1, 
দিএ্রেকে। রেক্ক ধাতু শঙ্কা! বুঝায়। ব্থা, রেকতে। সেক, জেফ) অক; শ্রকি-স- 
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গর্ববন্চাপ্ল্যং ছ্ধ। ককতে।: চককে । ক ১৭ বুক ১৮ আদানে। 

কোকতে..চুকুকে | বর্কতে । বন্বকে । খছুপধেত্যো : লিটঃ কিন্বং 
গুগাত ু ্ববিপ্রতিযেধেন। চক ১৯ তৃপ্তৌ প্রতিথাতে চ। চকতে।. 
চেকে। "ককি ২৭ বকি ২১ শ্বরকি ২২ ভ্রকি ২৩ ঢৌকু ২৪ 
ত্রৌর্ক .২৫ থক ২৬ বস্ক ২৭ মস্ক ২৮ টিকু ২৯ টীকু ৩০. 
তিক ৩১ তীকৃু ৩২ রঘি ৩৩ লঘি ৩5 গত্যর্থাঃ । কষ্কতে 
ডুঢৌোকে | তুত্রোকে | স্বন্ধাতৃষ্িবুদ্ঘক্কতীনাং সন্বপ্রতিষেধো বক্তবঃ 
।০। স্ৃকতে। যঘন্কে। অত্র তৃতীয়ো দন্ত্যাদিরিত্যেকে। লঘি ভোজন- 
নিবৃতাবপি । অধি ৩৫ বঘি ৩৬ মঘি ৩৭ গত্যাক্ষেপে । আক্ষেপো নিন্দা । 
গতৌ গত্যারস্তে চেত্যন্তে । অগ্ঘতে। অনঙ্যে। বঙ্ঘতে। মঙ্ঘতে। মঘি 
কৈতবে চ। রাত্ব ৩৮ লাগব ৩৯ দ্রাঘ্থ ৪০ সামর্্যে। রাঘতে। লাঘতে। 
ধাতব ৪১ ইত্যপি কেচিত। দ্রাঘ্ঘ আয়ামে চ। আয়ামো দৈখ্যম্। দ্রাঘতে। 

পঠিতঃ শুদ্ধ শুদ্ধে)। অয়ং শৌচকর্দ্ণি যুজ্জাদৌ মান্গলিক:। এধতিস্তবগীয়াস্তস্তদনুরোধেন কতি' 
চিৎ তবগীয়ান্তাঃ পঠিতাঃ। ইদানীং লোকগ্রসিদ্ধকাদিপ।ঠক্রমেণাহ । অথেত্যাদি। চুকুকে ইতি। 
পরমপি গুণং বাধিত্বা নিতাত্বাদসংযে।গদিতি কিত্বম্। হুন্ধাত্বিতাদি। স্ন্ধাতোরদ।হরণানি। 

মট দত্ত! অন্ত যোডন। তমাচষ্টে ণিচি টিলেপং। যোভয়তি। এবং বণ্ডং করোত্যাচষ্টে বা যণ্চয়তি । 

শ্নকি ধাতু গতি বুঝায়। ইহাদের মধ্যে তিনটা ধাতু দস্তযাদি এবং দ্ুই'টী তালব্যাদি। 
অযোপদেশত্ব হেতু যত্ব হইবে না। সিসেকে। শকি ধাতু শঙ্কা বুঝায় । শঙ্কতে। 
শশঙ্কে। অকি ধাতু লক্ষণ বুঝায়। অস্কতে। আনঙ্কে। বকি *ধাতু কৌটিল্য 
বুঝায় । বন্ধতে। মকি ধাতু মণ্ডন বুঝায়। মঙ্কতে। কক ধাতু লৌল্য অর্থাৎ 
গর্ব ও চপলতা বুঝায় । ককতে। চককে। কুক ও বৃক ধাতু আদান 
অর্থাৎ গ্রহণার্থ বুঝায়। কোকতে। চুকুকে। বর্কতে। ববৃকে। খকারোপধ 
ধাতুর উত্তর ৬, কিৎ সংজ্ঞ! হয়, অপিশ্লিটের কিত্ব সিদ্ধির জন্য এইটী প্রসঙ্গতঃ 
বলা হইলা। ধাতু তৃপ্তি ও প্রতিঘাত বুঝায়। চকতে। চেকে। ককি, 
বকি) স্বকি, ০ টৌকু, ত্রৌক, কু, বস্ক, মস্ক, টিক, টাক, তিক, তীক, রঘি ও লি 
এই-পকল ধাতু গত্যর্থক। কক্ষতে। ভুঢৌকে। তুত্রৌকে | সুব্, ঠ্িব ও বন্ধ ধাতুর 
কারের সন্ত, হয় না। ছককতে। যঘকে। কেহ কেহ তৃতীয় ধাতুটাকে অর্থাৎ 
ক, ধাতুকে স্স্তাসকারাদি বলিয়া! থাকেন। লঘি ধাতু ভোঞনিবৃত্তি অর্থও বুঝায়। 
অধি, রতি ও হম ধাতু গতির আক্ষেপ্ বুঝায় । আক্ষেপ শবে নিন্দা বুঝায় । কেহ কেহ 
ঘলেচ বৈ, ইহা গতি ও গতির আরম এই ছুই 'অর্থ ই বুঝাগ্স।. অজঘতে। : অনজেষে। 
যকধতে। ঙ্খতে।, মরি ধাতু ফৈতব অর্থাৎ কপট খুঝায়। রাত্ব,লাখ ও ত্রাস ধাতু সামর্থ্য 
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কন্কনে। কন্ধনং দস্তঃ  ইঠ্যঞ্চ। . কথনমিত্যন্তে। নেচে 1: -মুঘুগে। 
মচি ১২ ধারণোচ্ছায়পুজনেযু | - মমঞ্চে। পচি ১৩ ব্যস্তীকত্ণে .। 
পঞ্চতে । ফজ্ট্চ ১৪ প্রসাদে । ভ্তোচতে । তুষ্টুূচে।  খজ -১৫ 
গতিস্থানার্জনোপার্জনেযু। অর্ভতে । নুড়িধো খকারৈকদেশো রৈফো 
হল্ত্বেন গৃহাতে । তেন দ্বিহল্ত্বানূই। আনৃজে । খজি ১৬ ভূজী ১৭ ভর্জনে। 
থঞ্জতে | - উপসর্গাদূতীতি বৃদ্ধিঃ। প্রার্জতে। খগ্াঞ্চক্রে। আগ্রিষ্ট। 
ভর্জতে। বভভূজে। অভর্জিষউ । এক ১৮ ভ্রেজু ১৯ ভ্রান্ত ২০ 
দীপ্তো । এজাঞুক্রে । ঈজ ২১ গতিকুৎসনয়োঃ | ঈজাঞ্চক্রে | 
অথ দ্বিসপুতিব্রজ্যন্তাঃ পরস্মৈপর্দিনঃ। শুচ ১ শোকে । শোচতি। 
কুচ ২ তারে শব্দে। কোচতি কুঞ্চ ৩ ক্রুঞ্চ ৪ কৌটিল্যাল্লীভারয়োঃ 1 

সকুদেব প্রবর্তত ইতি ন তন্ত পুনঃ প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ॥ আঙ্গং বলীয় ইতি । ন চ হুশ্বসবর্ণ- 
দীর্ঘয়োর্নিমিত্তভেদাৎ সমানাশ্রয়ত্বাভাবে কথমাঙ্গস্ত বলীয়ন্্বমিতি চেৎ সতাম্। ইই।নুরোধেন স্থানিন- 

যা্দায় কচিৎ সযানাশ্রত্নত্বাভাপগমাৎ। অত এবোঙ শব্দে ইত্যম্মালিটি উবে উবাতে ইত্যাদাষ্টং 
সিধাতি । উবঙঃ*প্রাক সবর্ণদীর্বপ্রবৃত্তোৌ। তন্প সিধ্যেদিতি দিকৃ। পরত্বক্চেতি। আপাঁততোহয়ং 
হেতুঃ। হৃস্বস্তঙঙ্গত্বেন বহিরঙ্গত্বাদন্তরঙঈগসবর্ণদীর্ঘং প্রতি পরত্থোপভাসন্তাযুক্তত্বাৎ ॥ উত্ধতীতি। ইদ্দি- 
ত্বাত্রুম্। লিটি উদ্বাঞ্চকার। আশিষি উথ্যাৎ। ববথতুরিতি। বাদিত্বাদেত্বাভ্যানলোপো। ন। 
এখতি। ইন্খতি। ইম্থাঞ্ককার। ঈখতি। ঈখাঞ্ককার। ইঙ্গতি। ইঙ্গাঞ্কার। ত্বগি কম্পন ইতি। 
ভায়ম্ উত উর্থীতি দণকে গতে। পঠিতন্ত গ্তিবিশেষে বৃত্তিং বোধয়িতুং পঠ্যতে। অতএবাপতি- 
প্রয়োজনত্বাব্বহধু পুষ্ঠকেধু ন পঠিতঃ ॥ সেবনে চেতি। যংপুরবে। বৃত্রহণং সচন্তে ইত্যাদৌ সেবস্তে 
ইত্যভিযুকৈর্বর্যাখ্যাতত্বাং। ন্বরিতেৎ্মু ষচ সমবায় ইতি বক্ষাতে। লোচ়ু। খদিত্বান্ন/গ্লোগীতি, 
হৃম্বনিষেধঃ। অলুলেচৎ। পচি ব্যক্তীকরণে । পচি বিস্তারবচন ইতি চুরাদৌ। খজ গতি। ' জর্জনং 

ধাতু। বথা, বর্চ ধাতু দীপ্তি বুঝায়। বচ্চতে। যচ ধাতু সেবন ও সেচন বুঝীয়। 
সেচতে। সেচে। সচিতা। লোচ্ ধাতু দর্শনকর! বুঝায়। লোচতে। লুলোচে।, 
শচ ধাতু স্পষ্ট কখ! কওয়া বুঝায় । শেচে। শ্বচ ও শ্বচি ধাতু গতি অর্থ বুঝায়। 
স্বচতে। শ্ব্চতে। কচ ধাতু বন্ধন বুঝায়। কচতে। কচি ও কাচি ধাতু দীধি 
ও বন্ধন বুঝায়। চকঞ্চে। চকাঞ্চে। মচ ধাতু ও মুচি ধাতু কন্কন অর্থাৎ "দত্ত, 
শাঠ্য ও কোন কোন মতে কথনও বুঝায় । মেচে। যুমুঞ্চে। মচি ধাতু ধারণ, 
উচ্ছায় ও পুজা করা বুঝায় । যমঞ্চে। পচি ধাতু ব্যক্ত, অর্থাৎ বিস্তৃত- কর! বুঝায় । 
পঞ্চতে। ই,চ্ ধাতু প্রসাদ বুঝায়। স্তোচতে। তুইচে। খলধাতু গনি, স্থান, 
অর্জন ও উপার্জন অর্থ বুঝায়। অর্জতে। মুড়িধিতে খাকারৈকদেশ রেফ, হবত্বহেতু 
গৃহীত হয়। সেই হেতু দ্বিহল্ত বলির। তাহার উত্তর জুট আগম হইবে । আঁনৃজে । 
খজি-ও ভূত্দি ধাতু ভর্জন করা বুঝায়। খ্জতে “উপসর্গাদৃতি” এই. হু দ্বাকা, উপয়র্সের 
উত্তর ধাতুর খকারের বৃদ্ধি হয়। প্রার্জতে। খঙ্কাঞ্ক্রে। আঙজিষ্ট।1. ভর্জতে। 



তিওস্তভাদি প্রকরণ । ৬৫ 

নিদিতামিতি নলোপঃ.।- কুচ্যাৎু। ক্রুচ্যাৎ গুলু ৫ অপনয়নে | লুচ্যা।. 
অঞ্চ..৬ গতিপুজনয়োঃ। অচ্যাৎ। গতৌ তু নলোপঃ। পুজায়াং তু। 
অঞ্চযাৎ । বধুঃ ৭ চথুঃ ৮ তথুঃ ৯ ত্ব্চ, ১০ আধ, ১১ মঞ্চ, ১২ আচ ১৩ মুড 
১৪ গত্যর্থাঃ। বচ্যাঁ। চচ্যাৎ। তচ্যাণ্ড। ত্বচ্যাত। অম্বকীৎ্। অম্ুঞ্চী। 

১৪১। জুস্তন্ভূম চুন চুগছুগ্কুশ্থিভ্যশ্চ । ৩। ১। ৫৮। 

এভ্যশ্রেরভ বা হ্যা । অমন, অআ্োচীশ । অম্নুচ, অঙ্লো- 

চীু। গ্ুচু ১৫ প্রুচু ১৬ কুজু ১৭ খুজু ১৮ ভ্তেয়করণে। জুগ্সোচ। 

অগুচগ, অগ্রোচীত। জুগ্লোচ। অগ্লুচৎ, অগ্লোচীৎ। অকোজীৎ।, 
অখোজীৎ। গ্লু, ১৯ বস্জ ২০ গতৌ। অঙ্। অগ্লুচণ্, অগ্লুপ্ধীৎ। 
সহ্য শ্চত্বেন শঃ। জশৃত্বেন জঃ। সভ্জতি । অয়মাত্মনেপদ্যপি। সজ্জতে। 
গুজি ২১ অব্যক্তে শবে । গুঞ্জতি | গুঞ্জযাৎ । অর্চ ২২ পুজায়াম্। আনর্চ | 
শ্রেচ্ছ ২৩ অব্যক্ত শব্দে । অস্ফুটেহপশব্দে চেত্যর্থঃ | গ্রেচ্ছতি । মিয্লেচ্ছ। 

লছ ২৪ লাছি ২৫ লক্ষণে । লল্চ্ছ। ললাঞ্চ। বাছি ২৬ ইচ্ছায়াম্ । 

শ্রাধান্তেন উপাঁঙ্জনস্ত প্রাসঙ্ষিকম্। নুড়িধিলাদেশবিধীনামেধু প্রতিবিধেয়মিতি বচনান্নডার্দিবিধিষু 

বর্ণেকদেশত্ঠ বর্ণত্বেন গ্রহণাদিতি ভাবঃ। যদ্ব। দ্বিহল্গ্রহণং ভাষ্যাদৌ প্রত্যাখ্যায়তে। ন চ আঁট 
অটতুরিতাত্রাতিপ্রসঙ্গঃ। অশ্োতেশ্চেত্যনেন অবর্পণোপধস্য যদি ভবতি তহ্যশ্নোতেরেবেতি নিয়মাৎ 
সিদ্ধমিষ্টমিত্যন্তত্র বিস্তরঃ। ধজিভূজৌ। ভর্জনং জলং বিনা তঙুলাদেঃ সম্তাপবিশেষঃ । উদিত্যাৎ 

স্বাদিতে। বিষ্টারামিতি নেই । ভূত্তঃ॥ ভূক্তবান্। এজ ভ্রেজ্ ভ্রাজ্। ত্রাজেখ দিৎকরণমনুদা ত্েত্ব- 
মাত্রফলম্। ভ্রাজতাসেত্যাদিন। চঙ্গপরে ণৌ উপধাহুস্বম্ত বিকলিতত্বাৎ। অবিভ্রজৎ। অবভ্রাজৎ। 
পরন্মৈপদিন ইতি চবগায়াস্তপরস্মৈপদ্িনঃ | পৃজায়াং ত্বিতি। নাঞ্চেঃ পুজায়।মিতি নিঁষেধাদ্দিতি ভাবঃ। 

১৪৯৪ জৃত্তন্ভিতি। ভতন্ভুঃ সৌব্রঃ। অজরৎ। অজারীৎ। অস্তভৎ। অন্তভীৎ। অশ্বৎ। 
স্বতাম্। অঙ্গন । অঙ্বম়ীং। বিভাষা ধেটগখ্যোরিতি চডি অশিশ্ষিযৎ। অর্চ পুজায়াম্। অন্বং 

'বিভূজে । অভর্জিষ্ই। এজ, ভ্রেজ ও ভ্রাজ্ ধাতু দীপ্তি অর্থ বুঝায়। ঈজ ধাতু গতি ও 
কুৎসা! করা বুঝায় । ঈজাঞ্চক্রে। অনন্তর ব্রজি ধাতু পর্য্যস্ত ৭২টী ধাতু পরন্রৈপদী । 
শুচ শোক করা বুঝার়। শোচতি। কুচ ধাতু উচ্চৈঃস্বরে শব করা বুঝায়। 
কোচতি। কুনচ্ ও জুন্চ্ ধাতু কৌটিল্য ও অল্লীভাব বুঝায়। “অনিদিতাং” এই স্তর. 
দ্বারা ইকার-ইৎ নহে এরূপ ধাতুর উত্তর নকারের লোপ হয়। কুচ্যাৎ। জ্ুচ্যাৎ। 
লুন্চ ধাতু অপনয়ন কর! বুঝায় । অন্চু ধাতু পতি ও পুজা করা বুঝায় । গত্যর্থে নকারের 
লোপ হয়। অন্যাঁৎ। পুজার্থে ন-লোপ হয় না। অঞ্যাৎ্। বন্ছ, চন্চু, তন্চু, 
স্বনচু, জ্রন্চু, মুন্ডু, মুচু ও লুচু ধাতু গত্যর্থ। বচ্যাৎ্। চচ্যাৎ। তচ্যাৎ।। 
স্বচ্যাৎ। .. অমুর্ধীৎ। অল্ীৎ, 

ক (৯) 



“৬ সিদ্ধান্তকৌ মুদী 

বাঞ্ছতি। আছি ২৭ আয়াঞ্রেখ আঞ্ছতি। অত আদেরিত্যত্র তপরকরণং 

স্বাভাবিকহ্ন্বপরি গ্রহার্থম। তেন দীর্ঘাভাবান্ন নুট। আঙ্ব। তপরকরণং 

মুখন্থখার্থমিতি মতে তু নুটু। আনাগ্। হ্রীহ ২৮ লঙ্জায়াম্। জিত্রীচ্ছ। 

হু্া! ২৯ কৌটিল্যে । কৌটিল্যমপসরণমিতি মৈত্রেয়ঃ | উপধায়াঞ্চেতি দীর্ঘঃ। 

হচ্ছতি। মুচ্ছা! ৩০ মোহসমুচ্ছয়য়োঃ। মুচ্ছতি । স্ফচ্া ৩১ বিস্তৃতৌ । 
স্ফুচ্ছতি। যুছ ৩২ প্রমাদে। যুচ্ছতি। উছি ৩৩ উদ্চে। উদ্ঃ কণশঃ 
আদানং কণিশাদ্যর্জনং শিলমিতি যাদবঃ| উদ্তি। উগ্থাঞ্চকার । উদ্থী ৩৪ 

বিবাসে। বিবাসঃ সমাণ্ডিঃ। প্রায়েণায়ং বিপুর্ববঃ | ব্যুচ্ছতি। এজ ৩৫ এজি 
৩৬ ধূজ ৩৭ ধূজি ৩৮ ধবজ ৩৯ ধ্বজি ৪০ গতৌ । এজতি । খ্রগ্রতি। ধর্জতি। 
ধৃগ্জীতি। ধবজতি | ধ্বপ্ততি। কুজ অব্যক্তে শব্দে। চুকুজ। অর্জজ ৪১ ষর্জ ৪২ 

অর্জনে । অর্জতি । আনর্ভ | সর্জতি। সসর্জজ । গর্জ৪৩ শব্দে । গজ্জতি। 
তর্জ ৪৪ ভৎ্সনে। তজ্জ্তি। ততঙ্্জ। কজ্জ ৪৫ ব্যথনে । চকর্জ। 

খঙ্জ ৪৬ পুজনে চ। চখভ্ভ। অজ ৪৭ গতিক্ষেপণয়োঃ। অজতি। 

পুজাদৌ স্বরিতেৎ। ইহ পাঠস্ত কর্তৃগেহপি পরশ্ৈপদার্খঃ। দীর্ঘাতাবাদিতি। ব্ব/ভাবিকহন্ব- 
স্বানিকদীর্ঘ।ভ।বাদিত্যর্থ: । মুখন্বখার্থমিতি । কৃতহুস্বস্থ। নিকদীর্ঘ।কার।ৎ পরশ্ঠাপি নুট, ভতবত্যবেতি 

ভাবঃ। যুচ্ছপ্রমাদে। যুচ্ছতীতি। অন্তরঙ্গত্বাচ্ছে চেতি তুকি লঘৃপধত্বাভাবান্ন গুপঃ। ন চ 
বর্ণাদাঙগং বলীয় ইতি বাচ্যম। আঙ্গবার্ণয়োযুগপৎ প্রবৃস্তাবেষ আঙ্গন্ত বলীযববাৎ। ন চ যুচ্ছেতি 
চকারছকারাবুচ্চাধ্যেতাষ্। কিমনেন তুকৃবিধিনেতি শঙ্ক্যম্। বহুু ধাতুরুপেবু চকারছকারয়োপচ্চারণে 
গৌরবাৎ ছে চেত্যন্ত শিবচ্ছায়েত্যাদাবা বশ্টাকত্বাচ্চ। 

১৪১। জ্ঠজ্তন্ভূ, আুচু, চু, গ্রুচু, গ্% ও শ্বিধাতুর উত্তর চিস্বানে ক 
অঙ্হয়॥। যয়া, অত্চ২, অম্োচীৎ। অন্নুচৎ, অঙ্লোচীৎ। গু, চু, কু ও খুজু 
ধাতু চৌধধ্য করা বুঝায়। জুষ্বোচ। অগ্র )চৎ, আগ্রোচীৎ। জুগ্নোচ। অগ্ন,চৎ 
অগ্লোচীৎ। অকোজীৎ। অখোজীৎ। গ্রন্চু ও বস্জ ধাতু গতি বুঝায়। ইহাদের 
উত্তর বিকল্পে অঙ্ হয়। অগ্নুচৎ, অগ্ু্কীৎ। শ্চত্বহেতু ষস্ছ্ ধাতুর সম্থানে শ এবং 

জশ্ত্ব হেতু শস্ানে জ হয়। সঙ্জতি। এই যস্জ ধাতু আত্মনেপদীও হয়। সজ্জতে। 
গুজি ধাতু অব্যক্ত শব্দ করা বুঝায়। গুঞ্ততি। গুঞ্যাৎ। অর্চ ধাতু পুজা করা 
বুধায়। আনর্চ। শ্লেছ ধাতু অব্যক্ত এবং অস্ফট অপশব করাও বুৰায়। 
শ্লেচ্ছতি | মিগ্লেচ্ছ। লচ্ছ ও লাছি ধাতু লক্ষণ বুঝায়। ললচ্ছ। ললাঞ্। 
বাছি ধাতু ইচ্ছা! কর! বুঝায়। বাঞছতি। আছি ধাতু আনাম বুঝায়। আগ্ুতি$ 
“অত আদেঃ” এই পূর্ব সুত্র দ্বার এস্থলে তিপরকরণ স্বাভাবিক হৃন্বপক্ধিগ্রচার্থ। 
সেইহেতু দীর্থাভাব হেতু হুট্ হয় না। আছ । তপরকরণ মুখনুখার্থ। এই 
তে কিন্তুস্থটহইবে। আনা । ত্ীচ্ছ ধাতু লজ্জা বুঝায় । জিত্রীচ্ছ। হঙ্ছ ধাতু 



তিওস্তভাদিপ্রকরণম্। ৬৭ 

১৪২ | অজেব্যঘঞপোঃ। ২। ৪1 ৫৬। 
০] 

অজেব্বা ইত্যয়মাদেশঃ স্যাদদার্দধাতুকবিষয়ে ঘঞ্মপং চ বজ্জরিত্বা । 
বলাাবার্ধধাতৃকে বেষ্যতে | বিবায়। বিব্যতুঃ। বিবুুঃ। অত্র 
বকারস্থয হল্পরত্বাহ্বপধায়াঞ্চেতি দীর্খে প্রাপ্তেহচঃ পরশ্যিশ্নিতি স্থানিবন্তাবে- 
নাচপরত্বমূ। নচন পদাস্তেতি নিষেধঃ, স্বরদীর্থবলোপেষু লোপাজাদেশ 

এব ন স্থানিবদিতুযুক্তেঃ। থলি একাচ ইতীণ্নিষেধে প্রাপ্ডে। 

১৪২। জজেবাঁতি। বী ইতি চ্ছেদঃ। তেন সংবীতঃ সংবীতিরিত্যা্দি সিধ্যতি। আর্দধাতুকবিধয় 
ইতি। তেন বীন্ভাবোত্তরং যডি বেবীয়তে ইত্যাদি সিধ্যতি। পরসপ্তম্যাস্ত হলদিত্বাত।বাদ্ঘঙও ন' 

হ।দিতি ভাবঃ। যঙ্্ লুক তু অন্মান্ন ভবতি। লুকা বঙোপহারে আর্ধধাতুকবিবয়ত্বাভাবা ন্নাদ্ধধাতু- 
কাডিবাক্তিরিতি বীভাবন্তৈবাপ্রসক্তেঃ। এতচ্চ ন লুমতেতি _হ্যত্রে কৈয়টে স্পষ্টম। অথঞ্পোঃ 
কিম্্। সমংজঃ। সমুদে(রজঃ পশুধিতাপ্্। সমন্তঃ। বিবাতুরিতি। এরনেকাচ ইতি যণ্। 
লোপাজাদেশ এবেতি। এতচ্চ ন পদান্তেতি সুত্রএবাম্ম(ভিরুপপাদ্দিতষ্। একাঁচ ইতীতি। অন্জের- 

দাত্তত্বেংপি বীভাবেহনুদাত্বঃ। উদ্ধদস্তাদিভিন্ন। একাচে(হজন্ত। সর্বেহপ্যন্দ।ত্ত। ইত্যভাপগমাৎ। 

কোৌটিল্য বুঝায় । মৈত্রের মুনির মতে কৌটিল্য শব্ষে অপসরণ বুঝায় । .“উপধায়াং” 
এই সুত্র দ্বারা উপধার দীর্ঘ হয়। হৃচ্ছতি। মুচ্ছা ধাতু মোহ ও সমুচ্ছর 
বুঝায়। মুচ্তি। প্কচ্্ছা বিস্তৃত করা! বুঝায়। স্ফুভ্্তি | যুচ্ছ প্রমাদ বুঝায় 
যুচ্ছতি। উছি ধাতু উদ্ন অর্থাৎ শন্ত কণাদির ক্রমে ক্রমে গ্রহণ কর! বুঝায়। 
ইহা যাদবের মত।॥ উঞ্ছতি। উচ্ছাঞ্চকার। উছ্ী বিবাস অর্থাৎ সমাপ্তি বুঝায়। 

ধাতু প্রায়ই বিপূর্বক । যথা, ব্যুগ্ছতি। এজ, গরজি, ধূজ, ধূজি, ধবজ ও ধ্বজি ধাতু 
মন করা বুঝায় । এ্রজতি। খ্রঞ্জতি। ধর্জতি। ধঙ্গতি । ধবজতি। ধ্বঞ্জতি। 
কুজ ধাতু অবাক্ত শব্দ করা বুঝায় । চুকৃজ। অর্জ ও ষর্জ ধাতু অর্জন কর! বুঝায় 
অর্জতি। সর্জতি। সসর্জ। গর্জ ধাতু শব্ধ কর! বুঝায় । গর্জতি। তর্জ ধাতু ভৎসন 
কর! বুঝায় । তর্জতি। ততঞ্জ। র্জ ধাতু ব্যয়ন করা বুঝায়। চকর্জ। খর্জ 
পৃ! কর! বুঝায়। অজ ধাতু গতি ও ক্ষেপণ কর! বুঝায়। অজতি। 

১৪২। অল্প ধাতুর স্থানে আর্দধাতুক বিষয়ে বি-আদেশ হয়। ঘঞ্ ও অপ্ 
পরে থাকিলে হয় না। বলার্দি আর্দধাতৃক পরে থাকিলে বিকলে হয়। যথা, 
বিবায়। বিব্যতুঃ । বিব্যুঃ। এস্বলে বকারের স্থানে হল্পরত্ব হেতু *উপধায়াথ” 

এই সুত্র দ্বার! দীর্ঘ প্রাপ্তি হইলে "অচঃ পরশ্মিন্” এই সুত্র দ্বারা স্থানিবস্তীব হেতু অচ্ 
পরত্ব হইতেছে । “ন পদাস্ত” ইতি সুত্র হবার নিষেধ হইবে না। কারণ শ্বরের দীর্ঘ ও 
কার লোপবিষয়ে লোপ ও অজাদেশই স্থানিবৎ নহে, এইরূপ কখিত আছে। 
থল্ পরে “একা চ২” এই সুত্র দ্বারা। ই্ নিষেধের প্রাপ্তি হইলে । 



৬৮ সিদ্ধান্তকফৌমুদী। 

১৪৩। কৃত্যতৃৰৃসুদ্রত্রশ্রুবো লিটি। ৭1 খ। ১৩। 
এভ্যো লিটি ইণ্ ন স্যাৎ। ক্রাদীনাং চতুর্ণাং গ্রহণং নিয়মার্থম্ । 

প্রকৃত্যাশ্রয়ঃ প্রত্যয়াশ্রয়ো বা ষ ইণ্নিষেধঃ স লিটি চেত্র্থি ক্রার্দিভচ 
এব নান্তেভ্য ইতি। ততশ্তুর্ণাং থলি ভারদ্বাজনিয়মপ্রাপিতস্য বমাদিষু: 
ক্লাদিনিয়মপ্রাপিতস্ত চেটো নিষেধার্থম্। 

১৪৪ । অচস্তাম্বখল্যনিটে। নিত্যম্। ৭1 ২।৬১। 
উপদেশেহজস্তো৷ যো ধাতুস্তাসৌ। নিত্যানিট্ ততঃ পরস্য থল ইট, ন ব্যাৎ ॥ 

১৪৩) কৃস্থত্রিতি। ড্কৃঞ্ করণে । কৃঞ হিংসায়াম্। ইহ নিরনুবন্ধদ্থানুবন্ধয়োরুওয়ো গ্র'হণস্॥ 
এবমগ্রেহপি ভূঞ্ ভরণে । ডুভূঞ ধারণপোষণয়োরিত্যুতয়োগ্রহিণন্। স্থ গতো। বুড্ সম্ভক্কৌ। বৃঞ্চ 
বরণে। ইহ নিরমুবন্ধগ্রহণসিন্ন।নুবন্ধয়োরপুযুভয়ে।গ্রহণস্। কৃস্থভূ এষামনুদাত্ত্বদেকাচ উপদেশ 

ইতি প্রকৃত্যাশ্রয়ে নিষেধে প্রাপ্তে বৃঙ্বুঞ্চোত্ুদাত্তত্বাৎ শ্যুকঃ কিতীতি প্রত্যয়াশ্রয়ে নিষেধে প্রাণ 
নিয়মোহয়মিত্যাহ। ক্রার্দীনাং চতুর্ণামিতি ইহ হি স্তজ্।দীনাং চতুর্ণাং গ্রহণন্ত ভারম্বাজনিয়" 
প্রথপিতেমিষেধোহপি প্রয়োজনমিতি বোধযিতুমষ্টানাং গ্রহণমিতি নেক্তম্। ইগ্নিষেধ ইতি। নে্শ/! 
প্রক্রমান্নগাপাদ্িতন্তৈবাভাবস্ত নিষমো ন তু (বিভাষাবললত্যস্তাপি অনস্তরস্ঠেতি ন্যায়াদপি অন্িহিত- 
ক্তৈব নিয়ম উচিতঃ। তেন সিষেধিথ । পিষেদ্ধ। সিধিধিব। সিধিধব। ইতাছ্াভয়ং ভবতি। 
নান্তেভ্য ইতি॥ তেন পেচিব। বভূবিবেত্যাদদি সিদ্ধমূ। ন চৈবং ভ্রার্দিনিরমেনৈব নেডুশিকৃতীতি 
নিষেধস্তাপ্যগ্রব্রতৌ সেদিবাঁন্ জক্ষিবানিত্য।দি সিধ্যত্যেবেতি বস্বেকাজদ্যস।মিতীডিধানং কিমর্থমিতি 
শঙ্ক্যম্। ততন্ত নিয়মার্থ তেন ব্য।খাস্তমানত্বাৎ। অন্যথ। বতুবানিতাত্রাপীডাগমঃ স্তাদিতি। . নস্বি্ 
ক্রাদ্দিভ্যশ্চেদিণ্ ন্ত।ত্হি লিট্যেবেতি বিপরীতনিয়মঃ কিংন স্ত।ৎ। তথ] চ কর্তী অকাবাঁদিত্য।দ্াবিডাগম: 
স্তা্দিতি চে মৈবমূ। কুতে গ্রন্থে তমধীষ্টো! ভূতঃ পরিবুতো রথ ইত্যা্দিনির্দেশবিরোধাপত্তেঃ 

বম।দিঘিতি । আদিশব্দেন সেব্বেধহিমহনোং গ্রহণম্। তুষটুষে। তুষুধ্বে। তুষ্টুবহে। তুষ্টুমহে ইত্যাদি 
ক্তাদ্দেতৎ। অন্ত প্রকৃত্যাশ্রয়নিষেধস্ত নিয়মঃ প্রতায়াশ্রয়স্ত তু ন সম্ভবতি। বুগ্রহ্ণস্ত ববর্থেতান্রা 
প্রাপ্তনিষেধপ্রাপকত্বাৎ। ন হাত্র প্রত্যয় শ্রয়ে৷ নিষেধঃ প্রাপ্পোতি খলে। অকিত্ব(ৎ। নাপি প্রকৃতা। অয় 

' বৃঞ উদ্দাত্তত্বাথ। ন চৈবমপি বৃঙে। নিয়মার্থত্বমস্ত্িতি বাচ্যম্। তত্ত বিশিষ্যাগ্রহণাঁৎ। য্দাপি' 
বিশিষ্য গ্রহণং বৃঞোহপি নান্তি তথাপ্যপ্রাপ্তনিষেধপ্র।খিফলকত্তাৎ বু ইতি বৃঞ্ এব গ্রহণং তবেছ্ 

বৈধিনিয়ময়োর্বিধিরেব জ্যায়ানিনি স্যায়াৎ। এব বভুবিবেত্যাদৌ শযুকঃ কিতীতি ইন্নিষেধে! 
ছুর্বওর ইতি চে অভ্াুঃ। বভুখাততম্থজগৃভনববর্থেতি নিগমে ইতি সুত্রেণ ছন্দসি ববর্ধেতি 
নিপাতনাস্তাষায়াং বৃঞ্স্থল ইটঃ স্বীকর্তব্যতয়া বৃগ্রহণত্ত খন্বিষয়ত্বাষোগ!দঘম(দীনাঞ্চ কিত্বেন নিষনমন্ত 
সুস্থত্বাদিতি। রি 

১৪৪ । অনস্তান্বদিতি। উত্তরস্থত্রাুপদেশ ইত্যপকৃষ্যতে তচ্চাজন্ত্ত বিশেষণমিতাহ। উপদেশে- 
ইজন্ত ইতি। ধাতুরিতআক্ষেপালভ্াতে ন হাধাতোস্থল্ সস্ভবতি। নিত্যগ্রহণমনিটে। বিশেষণ। 

শর এসএ ২ ৪ 
৪ শট ৯ ০ 

১৪৩। কৃ, স্হ, তৃ, বৃ, স্ত ভ্রু, শ্রু ধাতুর উত্তর লিট্ পরে ইট হয় না। কৃ প্রভৃতি 
চারিটা ধাতুর গ্রহণ নিয়মার্থ। যদি প্রক্কত্যাশ্রয় অথবা প্রত্যয়াশ্রয় ইণ্নিষেধ, 
লিট পরে হয়, তাহা হইলে কু প্রভৃতির উত্তরই হইবে, অন্তের উত্তর হবে নাঁ। 
অনন্তর থল্ পরে থাকিলে উক্ত চারিটা ধাতুর উত্তর ভারছাজ নিয়মপ্রাপিত এবং 
বম আদি পরে ক্রাদি নিম্নমপ্রাপিত ইটের নিষেধ হযু। 



তিওস্তভৃিপ্রকরণম্। ৬৯ 

১৪৫.। উপদেশেহত্বতঃ | ৭ শুই ৬২। 
. উপদেশে*কারবতন্তাসৌ নিত্যানিটঃ পরস্তয খল ইড্ড ন স্তাশ। 

১৪৬। খতে। ভারদাজন্য | ৭1 ২। ৬৩। 

তাসৌ নিত্যানিটঃ খদন্তন্টৈব থলো নেট ভারছ্বাজন্য মতেন। 
তেনাম্যস্য স্কাদেবণ অযমত্র সংগ্রহঃ। 

অজকন্তোহকারবান্ বা বস্তাস্তনিট্ থলি বেড়য়ম.।. 
খদন্ত ঈদৃড়িত্যানিট্ ক্রাদ্যন্যো লিটি সেড়, ভবে ॥ 

ন চ জ্তব্রণাদীনামপি থলি বিকল্পঃ শঙ্ক্যঃ। অচস্তাস্বদিতি উপদেশেহত্বতঃ 
ইতি চ যোগদরয় প্রাপিতস্তৈব হি প্রতিষেধস্য ভারদ্বাজনিয়মে নিবর্তকঃ। 
অনস্তরস্ঠেতি হ্যায়াৎ | বিবয়িথ, বিবেথ, আজিথ। বিব্যথুঃ। বিব্য। 
বিবায়, বিবয়। বিব্যিব। বিব্যিম। বেতা, অজিতা। বেষ্যতি, অজিষ্যতি॥ 

॥ আজ । অজেঙ। বীয়াগু। | 

কচ নিত্যমনিডিতাপেক্ষায়াং সন্গিধান।ত্রাসাবেব বিজ্ঞায়তে তাঁসি চ কম্প ইতি সন্তিহিতং বাহনুবর্ততে। 
ন বৃদ্ধা ইতাম্মন্নেতানুবঞ্ধতে তদাহ। তাসৌ নিত্যানিট, তং পরন্তেতি। তাসাবিব তাখৎ ইতি 

সপ্তম্যন্বা্ঘতি যথা তাসৌ ন ভবতি এবং থল্যগীতার্থ: | অচ ইতি কিম্। বিভেদিখ। রুরোদিথ। 
উপদেশে ইতি কিম্্। জহর্থ। ইহ পরত্বান্নিত্যত্চচ গুণে রপররত্বে চ কৃতে অজস্তত্বাভাবাদেতন্তাঁ 
প্রবস্তাবিট, প্রসজোোতেত্যুপদেশ ইত্যুক্তমূ। থলীতি কিম্॥ পপিম। নিত্যমনিট* কিম্। সম্বরিথ। 

নায়ং নাসৌ। নিত্যমনিট। ম্বরতিহ্তীতি বিকল্লিতেটত্ংৎ। ইহ তাসীতি নেভি চানুবৃত্যেবেষ্টে 

নিক্ষে তান্ছদিত্যেতন্তীবোপধুজাত ইতি কেচিৎ। অন্তে তু যস্ত তাসৌ। বিদামানত্বং তণ্মাদেব পদস্থ 
থল ইন্নিষেধ ইত্যতলভার্থং তৎ তেন উবয়িখ জঘসিধেতাত্র ন নিষেধ ইত্য।হঃ | 

১৪৭1 উপদেশ ইতি। পপকথ। ইয়ষ্ট। উপদেশে কিম্। কঞ্ক। চকর্ধিথ। অকারবদ্দিতি 
কিম) জেত্তা। নিভেদিথ। তপরকরণং কিম্। রাদ্ধা।। ররাধিথ। তাসৌ কিম্। জিধৃক্ষতি। 

অগ্রহছিধ। 'সনি গ্রহগুহে(শ্চেতি সনি নিতামলিটু। ক্রান্তঃ। চক্রমিথ। উদ্দিত্বেন তকারাং বেই্ত্বাদ্ 

ঘন্ত ধিভাষেতি নিষ্ট।য়াং নেট। নিত্যানিটঃ কিম্। অক্ত।। অঞ্জিত। অ।নপ্রিথ। কিক 

নিতাগ্র্পানুবর্তনাচ্চকমিখেতাপি নিধ্যতি। ন হি ক্রমিস্তাসৌ নিত্যানিট সক্রসোরনাস্মনেপদনিষিতত 

ইতি পরন্মৈপদে সেট্কদ্বাৎ। 
৮১৪৬1 খতে! তারদাজন্তেতি। তপরকণাৎ কৃন্থপ্রভৃতিধু দীখাস্তেু নায়ং নিষেধ: প্রবর্থতে হস্বাস্তেফু€ 

হঞ্ছজাদিহু অচন্তান্যদিত্যেব সিদ্ধং বৃঞ্রৃতৌ যদ্যপি দেটো তখ।পি বৃঙঃ থলেব নান্তি আত্মনে- 
পরিদ্বাৎ। বৃঞ্চঃ স্ত চ্ছন্গসি ববর্ধেতি নিপাতনাহ্ববরিখেতি ভাঁষায্লামিট। ভাব্যং তক্মান্সিয়মোইয় মিত্যাহ ॥ 

১৪৪ । উপদেশবিষয়ে অকারবিশিষ্ট যে ধাতু, তাসি প্রতায় পরে থাকিলে নিত্য 
অনি হয়, তাহার উত্তর থল্ বিষয়ে ইট্ হয় না। 

3৪৫1 উপদেশে অকারবিশিষ্ট এবং তালি প্রত্যয় পরে থাকিলে নিত্য জনিট 
ধাতুরউত্তয় থল্ পরে থাকিলে ইট্ হয় না। 



৭৩ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১৪৭। সিচি বৃদ্ধি পর স্মৈপদেযু। ৭1 ২।১। 

ইগস্তাঙম্ত বৃদ্ধিঃ স্তাৎ । পরন্মৈপদে পরে সিচি । অবৈষীত্ে, 
আজীৎ। অবেষ্যৎড আজিষ্যৎ । তেজ ৪৮ পালনে । তেজতি । 
খজ ৪৯ মন্থে। খজতি। খজি ৫০ গতিবৈকল্যে। খঞ্জতি। এজ্ ৫১ 

খদস্তাদেবেতি। জহর্থ। দধর্থ। অন্যন্য গাদেবেতি। এবঞচ ভারঘাজমতে ভ্যাদস্কমতে ন হাার্জিতি 
বিকল্পঃ ফলিতঃ। পপিথ। পপাথ। পেচিথ। পপকৃথ। ইয়জিথ। ইয়ষ্উ। অকারবানিতি । 

হম্বাকারবানিত্যর্থঃ। ঈদৃগিতি। যস্তাস্তনিট্, স খদন্তঃ থলি নিত্যানিটু ভবতীতার্থঃ। নম 

স্ক্রক্রশ্রবামপি খলি ভারদ্বাজনিয়মাদিটু স্তাৎ। ন চৈবং ক্রাদিস্ত্রে তেষাং পঠনং নিরথকং শ্চাদিতি 

বাচাম। তৎপঠনস্ত বমাদিঘনিবৃত্তার্থতয়া সফলত্বাৎ। অন্যথ! ক্রাদিনিয়ঘাত্তত্র ইড়াগমে। ছ্ব্বারঃ 
হ্যাদিতা।শক্কাহ। ন চেতি। যোগন্য়েতি। ক্রাদিযোগপ্রাপিতন্ত তু ন নিবর্তক ইতি ভান: । কু 
ইতাকাও্ফায়।মাহ। অনস্তরস্তেতি। ন চৈবমুপদেশেহত্বত ইত্যন্তৈব বাধঃ স্ার্দিতি বাচাম্। 
অত্বৎস্থ ধাতুষু খদস্ততাদদর্শনেন যদ্যত্বতঃ থলি ইগ্রিষেধন্তর্ি খদন্তাদেবেতি নিয়স্তমশকাত্বৎ। নন 
তর্হি অচন্তাম্বদিতান্তৈব বাঁধোহপ্ত তৎ কথ যে গদ্য প্রাপিতস্তেতুযুক্তম্। অত্রাহঃ উপদেশেহচস্তাম্থদিত্যেবং 

_ শুত্রে কৃতেহপি তাস্বখলীত্যাদিপদানামিবৌপদেশপদস্তাপ্যনুপপত্তিসস্তবে অত্বত ইতি সুত্রে উপদেশ- 

. পদক্ঞাচ ইতি পূর্বসৃত্রে তু তাস্বখলীতা।দেশ্চাকরণাছুভয়ো: সমানযে।গক্ষেম ইতি জ্ঞায়তে। তম্মা- 

দিষ্টানুরোধাচ্চ যোগছ্য়মপি ভাঁরদ্বাজনিয়মেন বাঁধতে । যদি তু উপদেশেহত্বত অচস্তাস্থখলানিটো 
নিতামিতি একো যোগঃ স্বীক্রিয়তে শুদ। অত্র নাস্ত্েব শঙ্কালেশোহগীতি বোধামিতি। অন্ঠে ভু 
ব্যাচক্ষতে অস্তান্বদ্দিতি শুত্রান্তরমেব তো ভারদ্বাজন্ঠেতি পঠনীয়ং ছ্বয়োরনস্তরমন্তা রস্ত! দিছ 
তাম্বথলানিটে! নিত্যং তাসীঙ্মন্থবর্তা যোহইয়ং তানি নিত্যানিটস্থলি ইগিষেধঃ 'স তারদ্বাজমতে 
খকার।€স্তৈবেতি ব্যাখ্য।য়তে | তেন সর্ব্বেষ্টসিদ্ধিঃ। যদ্ব! ক্রাদিস্ুত্রে স্তপ্রভৃতীনাং গ্রহণমেবেড় ঘয়স্তা পি 
বাধকমন্তর । পুরশ্তাৎ প্রতিষেধক।গু।রস্তসামর্থযাৎ । অনাশ্রিতবিধানবিশেষমিগাত্রমনারভ্যাধীন্তেন 

প্রতিষেধেন যথ। বাধেতেত্যেতদর্থো৷ হি স আরস্তঃ। অমুমেবার্থং সিদ্ধবৎ কৃতা ততশ্চতুর্ণাং থলি 
ভারদ্বাজনিয়মপ্রাপিতন্ত বম।দিধু ক্রাদিনিয়মপ্রাপিতস্ত চেটে! নিষেধার্থমিতি যুলেহপ্যুপনিবদ্ধমিতি $ 
বিবাব বিব্যিমেতি।* ক্র।দিনিয়মান্নিত্যমিট্। 

১৪৬। ভরদ্বাজ মুনির মতে তাসি প্রতায় পরে থাকিলে নিত্য অনিট্ খকারাস্ত ধাতুর 
উত্তর থল্ পরে ইট্ হয় না। সেই হেতু অন্ত ধাতুর হুইবে। এইস্থলে একটা বচন সংগ্রহ 
করাগেল । যথা, অজন্ত অথবা! অকারবিশিষ্ট ধাতু তাঁসি প্রত্যয় পরে থাকিলে অনিট 

, এবং থল্ প্রত্যয় পরে থাকিলে বিকল্পে সেট্হইবে। এই প্রকার খকারাস্ত ধাতু নিত্য 
অনিট্ হয় এবং ক্রা্দি ভিন্ন অন্ত ধাতু লিট্ পরে সেট্ হয়। সত, দ্র, ক্রু ও শ্রু এই কয়টা 
ধাতুর উত্তরও থল্ প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হইবে। তাহাতে কোন শঙ্কাই নাই। 
"অনস্তরন্ত বিধির্ব প্রতিষেধো বা” এই ন্ায়ানুসারে “অচস্তাম্বং” এই হুত্র দ্বারা 
এবং “উপদেশে অত্বতঃ” এই সুত্র দ্বারা যোগঘক়প্রাপিত প্রতিষেধের ভারদাজ 
নিয়মই নিবর্তক। যথা, বিবয়িথ, বিবেখ, আজিথ। বিবাধুঃ। বির্য। বিবাহ, 
বিবর । বিব্যিব। বিব্যিম। বেতা, অজিতা। বেধ্যতি, অঙিয়্যতি। অন্জতু ঃ 
আবঙ্গৎ। অজেৎ। বীয়াৎ। | 



তিওস্তভাদিপ্রকরণম্। ণ$ 

কম্পনে। এজীঞ্চকার। টু ও স্ফজ্জ-এ৯৯ বজ্নির্ধোষে। প্ফজ্জতি। 
পুস্ফুজ্জ। ক্ষি৫৩ক্ষয়ে। অকর্্মকঃ। অন্তর্ভাব্তিণ্যরথস্ত সকর্্দকঃ। 
ক্ষয়তি | চিক্ষায় । চিল্সিয়তুঃ | চিক্ষিযুঃ । চিক্ষযিথ, চিক্ষেথ। 
চিক্ষিয়িব। চিক্ষিয়িম। ক্ষেতা। 

১৪৮। অকৃৎসার্ববধাতুকয়োদীর্ধঃ। ৭। ৪1 ২৫। 
অজন্তালস্ত দীর্ঘঃ স্াদ্যাদৌ প্রত্যয়ে পরে নতু কৃতসার্বধাতুকয়োঃ । 

ক্ষীয়াৎ। অক্ষৈবীৎ | ক্ষীজজ ৫৪ অব্যক্তে শনে। কুজিনা সহায়ং 
পঠিতুং যুক্তঃ। চিক্ষীজ। লজ ৫৫ লজি ৫৬ ভজ্জ্নে। লাজ ৫৭ 
লাজি ৫৮ ভৎর্সনে চ। জজ ৫৯ জজি ৬০ যুদ্ধে। তুজ ৬১" হিংসায়াম্ ॥ 
তোজতি। তুতোজ। তুজি ৬২ পালনে । গুজ ৬৩ গজ ৬৪ গজি ৬৫ 
গুজ ৬৬ গৃজি ৬৭ মুজ ৬৮ মুজি ৬৯ শব্দার্থাঃ। গজ ৭০ মদনে চ। 
বজ ৭১ ব্রজ ৭২ গতৌ। বদব্রজেতি বৃদ্ধিঃ। অব্রাজী। অথ টবর্গীয়াস্তাঃ 
শাভ্যন্ত৷ অন্ুদাত্তেতঃ ষট্ত্রি.শৎ। অট্ু১ অতিক্রমহিংসয়োঃ ৷ দোপধোহয়ম্। 
টোপধ ইত্যেকে। অট্টতৈে। আনট্ে। বেষ্ট ২ বেষ্টনে। বিবেষ্টে। 
চেষ্ট ৩ চেষ্টায়াম্। অচেষ্টিষউ । গোষ্ট ৪ লোষ্ট ৫ সন্বাতে। জুগোষ্টে । 
লুলোষ্টে। ঘট্র ৬ চলনে। অঘট্রে। স্ফ,্ট ৭ বিকসনে। স্ফোটতে । 
পুস্কুটে। অঠি ৮ গতৌ। অগ্টতে। আন্টে। বঠি ৯ একচর্য্যায়াম্। 
বব্টে। মঠি ১০ কঠি ১১ শোকে । শোক ইহ আধ্যানম। মণ্টতে । 
কণটতে। মুঠি ১২ পালনে । মুতে । হেঠ ১৩ বিবাধায়াম্। বিবাধা 
শাঠ্যম | জিহেঠে । এঠ ১৪ চ। এঠাঞ্চক্রে ॥ হিডি ১৫ গত্য- 

১৪৭। সিচি বৃদ্ধিরিতি। ইকো! গুধবৃদ্ধী ইতি পরিতাযোপস্থানাদাহ। ইগন্তেতি। পরশ্মৈ- 
পেঘিতি কিম্। অধবিষ্ট। অধোষ্ট । সিচি কিম্। এতি। বিভর্তি। গুণং বাধিত্বা বৃদ্ধিং স্তাৎ) 
খঞ্জ মন্থে। কঞ্রেতি.কেচিৎ পঠসত্তি। এন্ড কম্পনে। দীপ্ডে। ত্বাত্মনেপদী গতঃ। টুওস্ক্জাঁ। 

১৪৭। সিচ্ পরে থাকিলে পরন্মৈপদে ইগন্ত ধাতুর বৃদ্ধি হয়। যথা, অবৈষীৎ, 
াজীৎ। অবেষ্যৎ, আজিষ্যৎ। তেজ ধাতু পালন কর! বুঝায়। তেজতি। খজ 
ধাতু মন্থন কর! বুঝার । খজতি। খক্জি ধাতু গতিবৈকল্য. বুঝায়। খঞ্জতি। এন্ড 
ধাড়ু কম্পন বুঝায় । এক্জাঞ্কার। টু ও স্ফু্জ ধাতু বরজঞনির্ধোধ বুঝায়। স্কর্জাতি। 
পুপ্কর্জজ । ক্ষি ধাতু ক্ষয় বুজায়। ইহা অকর্শক। অন্তর্ভাবিত ণিবস্তার্থ হইলে পকর্ম্ক 
হয়। ক্ষযতি। চিক্ষার। চিক্ষিরতুঃ। চিক্ষিঘুঃ। চিক্ষয়িথ, চিক্ষেখ। চিক্ষিত্িব। 
চিক্ষিন্িম। ক্ষেতা। 



৭২ সিদ্ধাস্তকৌ মুদ্দী । 

নাদরয়োঃ। হিগুতে। স্তরে । হুডি ১৬ সঙ্ঘাতে। জুছণ্ডে। 

কুড়ি ১৭ দাহে। চুকুণ্ডে। বডি ১৮ বিভাজনে । মডি ১৯চ। ববণ্ডে। 

ভড়ি ২০ পরিভাষণে। পরিহাসঃ সনিন্দোপালম্তশ্চ পরিভাষণম্। বভগ্ডে। 

পিডি ২১ সঙ্ঘাতে। পিপিণ্ডে। মুভি ২২ মার্জনে। মাজ্জনং শুদ্ধিন্যগ্- 

ভাবশ্চ। মুগ্ডতে। তুড়ি ২৩ তোড়নে। তোড়নং দারণং হিংসনঞ্চ । 

তুগুতে। হুডি* ২৪ বরশে। বরণং স্বীকারঃ। হরণে ইত্যেকে। 

হুগুতে। চডি ২৫ কোপে । চণ্খতে। শডি ২৬ রুজায়াং সঙ্বাতে চ। 

শগ্ুতে। তডি ২৭ ভাড়নে। তগুতে। পি ২৮ গতৌ। পগুতে। 

কডি ২৯ মদে। কগুতে। খড়ি ৩০ মন্থে। হেড়্ ৩১ হোড্ ৩২ অনাদরে । 

জিহেডে। জুহোডে । বাড় ৩৩ আপ্লাব্যে। বশাদিঃ। আগ্লীব্যমাপ্লবঃ 

বাঁডতে। দ্রাড় ৩৪ প্রাড় ৩৫ বিশরণে। দ্রাভতে । ধ্রাডতে। শাঁভ্ 

শ৬ শ্লীঘায়াম। শাডতে । অথ আ টবর্গীয়ান্তসমাপ্ডেঃ পরস্মৈপদিনঃ ৷ শৌটু 

১ শর্বেধ। (ক) শৌটতি। শুশৌট । যৌটু ২ বন্ধে। যৌটতি। স্লেটু ৩ 
অ্েভ ৪ উন্মীদে। দ্বিতীয় ডান্তঃ। টান্তমধ্যে পাঠস্র্থসাম্যান্নাথতিব । 

প্লেটিতি। আ্েডতি। কটে ৫ বর্ধাবরণয়োঃ। চটে ইত্যেকে। চকাট। 

[দিটচি অতোহলাদের্লঘোৌরিতি বুদ্ধো প্রাপ্তায়াম্। 

টি তোহথুচ। স্কুর্ভখুঃ | ওদিতশ্চেতি নি নত্বার্থমোক।র: ॥ স্ফ,গ্ণঃ স্ক,গর্পবান্। আকারম্ত আদ্িত- 

শ্চেতি নিষ্ঠার।মিটো৷ নিষেধার্থো বিভষা ভাবাদিকর্ম্মণোরিতি বিকল্পার্থশ্চ ৷ স্ষগৃর্ণম। প্কঞ্দিতষনে- 
নেত্যাদি। উপধায়াং চেতি দীর্ঘন্তাঁনিত্যহজ্ঞাপনার্থমিহ দীর্ঘোপদেশঃ । তেন হর্ছতি ুষ্থতি ইভ্যপি 

তবতীতি কেচিৎ। ক্ষিক্ষয়ে। অজন্তেঘন্য পাঠো যুক্তঃ। ক্ষি নিবাসগত্যোরিতি তুদাদৌ। 
১৪৮। অকুর্দিতি। দীর্ঘগ্রহণেপাচশ্চেতি পরিভাযোপস্থানাদাহ। অজ্স্তেতি। যাদৌ প্রত্াক্স 

ইতি। অধঙ্ ঘি স্কিতীত্যতে৷ যীতানুবর্তা অঙ্গা ক্ষিপ্তপ্রতায়ভ্েন বিশিধাতে বিশেণেন তল্কািবিধিঃ 
বশ্মিহিধিরিতি পরিভাযষোপস্থানার্দিতি ভাবঃ| নত্বিতি। কুদাকারে। প্রকৃতা। প্রহস্ত্য । উচ্চৈঃ 

কৃত্য। তুকং বাধিত! পরত্বাদ্ দীর্ঘঃ হাৎ। তুখিধিঃ সেমহদ ইতাা।দৌ চরিতার্থঃ। ল্যপঃ পিশ্বমপি 

১৪৮। যকাঁরাদি বিভক্তি পরে থাকিলে অনন্ত ধাতুর অঙ্গের দীর্ঘ হয়। ক্কুৎ- 
প্রতায় ও সর্বধাতুক বিভক্তি পরে থাকিলে হইবে না। জ্ীয়াৎ। অক্ষৈবীৎ। ক্ষীজ 
ধাতু অব্যক্ত শব করা বুঝায়। কুঙজ ওক্ষীজ এই উভয় ধাতু একার্থক। অতএব 
কৃজ ধাতুর সহিত ক্ষীজ ধাতুর পাঠ করাই যুক্তিযুক্ত। চিক্ষীজ। লজ ও লজি ধাতু 
ভর্জনার্ঘ বুঝায়। লাজ ও লাজি ধাতু ভ্খসন ও তর্জন এই উভয় অর্থই বুঝাক্গ। 

(ক) শোৌট্ধ গর্ষধে। অন্ঠোপাদিবু ঈরম্ব্যতে। তদেতদতি শৌটাধমৌডুলোধের্ন বধাতীতি 
কল্পতরঃ কটে। ৪ ্ 



তিওপ্ত্া দিগ্রধররণম্। পণ 

জনুদাতীর্থতধা। ঢরিতার্থমিতাছঃ | লার্বধাতৃকবফ্চারে তুগ্রন্িজয়।ৎ4 কুজিনেতি। অর্থৈক্যাদেকতর 
পাঠ উচিত ইতি তাবঃ। লঙ্জগ লঙ্গি। লঙ্যাৎ। লঞ্জাৎ। লঞ্জ প্রকাশনে ইতি। কথখাদো 
ৎস্গে' চেতি। চাদ্ উর্জমে। তুজি পালনৈ। ভাবার্থোহরং খুজাদো। গজ গঞজি। গঞ্জ / 
অঙ্গিরাশৃহদ। গজ মদনে চ। মঙনং মদঃ চিত্তবিকারঃ। বজ ব্রজ। বাদিত্বাদেত্বাত্যাসলোপো ন। 
ববজতুঃই। খত্রজভুঃ। শাভান্তা ইতি । শাড্ধ। লাখাকামিতাস্ত। ইতার্থঃ। দোপধোহয়ছিতি । 

তখ! চ ঠুত্বশান্তক্কাসিদ্বত্বার জরা ইতি দ্বি্বনিষেধেন দকারং বিহায় টিশব্বহত স্বিত্বে পশ্চাদ্ দকারহচ 
রে চর্খে চ অটিটিখতে আর্টটদিতাদি সিধাতি। টোপধন্ছে তু অটিটউবতে |, আটিটদিতি স্ঞাদিতি 
ভাখ:ং। তোপখ ইন্ডি। অন্মিংস্ব পক্ষে অতিউদিত্াদি বোধ্যম্। হুলাদিঃ শেবেশ টকা র নিবৃত্ত 
তগ্লিবিগুন্চ।পি ত্বত্ত নিবৃত্ততবপ্দিতি নব্য।ঃ| .মনোরমারাস্ত পূর্ববত্রা সিম্বীরমদ্বির্চন ইতি টুনা সিদ্ধ - 
ত।বাটকারঘ্ব়সহিতহ্য স্বিত্বে হলদিং শেষে অটিটটবতে আটিউদিত্যাদি সিধ্যতীতুক্তম্ । নিমিত্ত।প।য়ে 
নৈদিত্তিকহাপাপাযর় ইতি ত্বলিত্যমিতি তদাশয়ঃ । আনট্রে ইতি। নম্দ্রাইতি নিষেধো ন। ভ্জ্ 

দ্বিতীক্নন্েতানুবর্তনাদ দ্বিতীয়ৈকাচ এব নদরাপাং নিষেধাৎ। ঘট্ট চলনে। অয়ং চুরাদাবপি। 
শ্ট। অয়ং কুটাদাবপি। আনে ইতি। তল্মান্সড দ্বিহল ইতি নুট্। বঠতে ইতি সহায়ং বিনা 

চরতীতার্থঃ। মডি 5। পৃথকৃপাঠাদয়ং বেষ্টনেহগীত্যাহঃ। মডি ভূষায়।মিতাগ্রে পরন্মৈপদিধু । প্ষঃ 
সনিশ্দ. উপালগ্তপ্তত্র ভ্াৎ পরিভাবণমিত্যমরঃ” । শড়ি শণ্ডোশদরপুরোহিতঃ । দ্রাড্ঞ। বিশরণম- 
বরববিতাগঃ। শাডধ। ডলয়োরৈক্যাৎ শালতে ইতি কাগ্ঠপঃ | 

জজ ও জর্জি ধাতু যুদ্ধবুঝায়। তুজ ধাতু হিংসা করা বুঝায় । তোজতি। তুতোজ। 
তুজি ধাতু পালন করা বুঝায়। গুজ, গজি, গৃক্ত, গৃজি, সুজ ও মৃজি ধাভু শব্দার্থ । 
গজধাতু মদন অর্থাৎ চিত্তবিকার বৃঝায়। বজ ও ব্রজধাতু গতি বৃঝীয়। “বদব্রজেতি” 
এই সুত্র ছারা হৃদ্ধি হয়। অব্রাজীং। অনস্তর উবর্গাস্ত শাড্যন্ত ৩৬ টা অন্থদাত্তেত 
অর্থাৎ আত্মনেপদী ধাতু কথিত হুইতেছে। যথা, অন্ট অতিক্রম ও হিংসা! বুঝায়। 
এই ধাডুটী দকারোপধ | কেহ কেহ বলেন, ইহ! টকারোপধ। অস্রতে। আনষ্টে। 
বেষ্ট বেষ্টন করা । বিবেষ্টে। চেষ্ট চেষ্টা করা। অচেষ্টি্ই । পোষ্ট ও লো সমুহ 
বুঝার়। জুগোষ্ট। লুলোষ্ট। হষ্টর চলনে। জখট্টে। স্ষট বিকদন বুঝায়। 
স্ফোটডে। পুশ্কটে। অট ধাতু গতি বুঝায় । অন্টতে। আনন্টে। বটি একচর্য্যা 
বৃঝায়। ঘবন্টে। মণি ও কটি ধাতু শোক অর্থাৎ শব্ধ এবং আখ্মান বুঝায় । মঠতে। 
ক$তে। মগ্ি ধাতু পালন করা বুঝায় । ষণ্ঠতে। হেঠ ধাতু বিবাধা অর্থাৎ 
শাঠ্য বুঝার । জিহেঠে। এঠ ধাতু শাঠা বুঝায়। এঠাঞ্ক্রে। হিডি ধাতু গতি 
ও অনাদর বুঝায়। হিগুতে। জিহিণ্ডে। হুডি ধাতু সংঘাত বৃঝায়। জুহুণ্ডে। 
কূতি খা লা বুঝায় । চুকুণ্ডে। বডি ও মভি ধাতু বিভাজন বুঝায় । ববণ্ডে। 
সভি ধাতু পরিভাবণ অর্থাৎ পরিহাস ও সনিন্দা উপালভ্ বুঝায়। বভণ্ডে। 
পিড়ি ধাডু সংঘাত ধুঝার। পিপিণ্ডে। মুভি মার্জন কর! বুঝায়। মার্জন 
শবে শুদ্ধি ভ্গ্তাব বুঝায়। মুগ্ডতে। তুড়ি অর্থাৎ ভাঙ্গির। ফেল! ও ছিংস। 
কয: ধুঝাকগ। ভুগতে । হুডি বয়ণ অর্থাৎ স্বীকার করা বুধাতস। কোন কোন 
হতে হন্ছণ কুয়া ও যুঝায়। হাগডতে। ঢচডি কো করা। চণ্তে। শডি "ধাতু 
রঙা ও স্তথাত ধুবাস়।  শণওতে । ভড়ি ধাতু তাড়না কর! বুঝায় । তওতে। পড়ি 

ক (১৯৬) 



প৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১৪৯। ন্ধ্যস্তক্ষধতসজাগৃণিশ্ব্যেদিতাম্ । ৭1২ ৫। 

হমযান্তন্ত ক্ষণাদেণ্যন্তম্ত শ্বয়তেরেদিতশ্চ বৃন্ধির্ন হ্যাদিড়াদৌ সিচি। 
অকটী। অট ৬পট ৭ গতৌ। 'আট। আটতুঃ। আটুঃ। পপাট। 
পেটতুঃ॥ পেটুঃ। রট ৮ পরিভাষণে। ররাট। লট ৯বাল্যে। ললাট। 
শট ১০ রুজাবিশরণগত্যবসাদনেষু । শশাট। বট ১১ বেষ্টনে। ববাট। 
ববটতুঃ। ববটুঃ। ববটিথ। কিট ১২ খিট ১৩ ত্রাসে। কেটতি। 
খেটতি। শিট ১৪ ফিট ১৫ অনাদরে। শেটতি। শিশেট। সেটতি। 
সিষেট । জট ১৬ ঝট ১৭ সঙ্ঘাতে। ভট ১৮ ভূতৌ। তট ১৯ উচ্ছায়ে। 

১৪৯। ন্ধস্তেতি। অগ্রহীৎ। টুবম। অবমীৎ। হয় গতৌ। অহয়ীৎ। ক্ষণু হিংসায়াম্। 
অক্ষণীৎ। শ্বস প্রাণনে। অশ্বসীৎ। জাগূু নিষ্রাক্ষয়ে। অজাগরীৎ। থাজে ছন্দসি নোনয়তি- 
ধ্বনয়তীতাযাদিন! চঙি নিষিদ্ধে উনয়ীদিতি উদ্াহরণমূ। টুও শ্বি। অশ্বমীৎ। ইড।দৌ সিচীতি। 
ইডাদৌ। কিম্। দহ ভক্মীকরণে। অধাক্ষীৎ কিট খিট। ইট কিটেতি। কিটিগঁতো। পঠিয্যতে | 
ইহ পাঠন্তর্থতভেদাৎ। জট ঝট। জেটতুঃ জঝটতুং। ইহ ত্বাদেশদিহাদেত্বাত্য।সলোসৌ ন। 
খট। অশুপ্রধিলটিখটিকণিবিশিভাং ক্কন্। থটু!। ণট নৃতে।। প্রণটতি। পে।পদেশপধুণদাসে. 
নাটীততি সবৃদ্ধকনির্দেশেন নট অবস্তন্দনে ইতি চৌরাদিকন্বৈব গ্রহণাদয়ং পে(পদেশ এব। হট দীপ্তো। 

ধাতু গমন কয়? বুঝায় । পণ্ডতে। কড়ি ধাতু সম বুঝায়। কগুতে। খড়ি ধাতু মন্থন 
করা বুঝায় । হেড ও হোড়্ ধাতু অনাদর কর বুঝায়। ভিহিড়ে। জুহোড়ে। বাড 
ধাতু আপ্লাবন করা বুঝায়। ইহা! বশাদি। বাড়তে। ড্রাডু ও খ্রাড়ু ধাতু বিশরণ 
কর] বুঝায়। দ্রাড়তে। প্রাড়তে। শা শ্লাঘা কর! বুঝায় । শাড়তে। ইহার পর 
টবর্গান্ত সমস্ত ধাতু পরন্মৈপদী । শৌটু ধাতু গর্ব করা বুঝায়। শৌটতি। শুশৌট। 
পৌট ধাতু বন্ধন বুঝায়। পৌটতি। ্লেটু ও জেড ধাতু উন্মাদ বুঝার। দ্বিতীয় ধাতুটী 
ডকারাস্ত। কিন্তু অর্থ সাম্য বশতঃ টকারান্ত মধ্যে পাঠিত হয়। নাথতি অর্থাৎ নাথ ও 
নাধু ধাতু । উভয়ে অর্থসামা হেতু একত্রে পঠিত হয়। সেইরূপ এখানে 9 হইবে । 
ম্নেটতি। অ্রেডতি। কঈ ধাতু বর্ষা ও আবরণ বুঝায়। কেহ কেহ বলেন..ষে, 
চট ধাতুও এ অর্থে প্রযুক্ত হয়। চকাট। সিচ্ পরে “অতে! হলাদের্লঘো:* এই সুত্র 
দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইলে। ্ 

১৪৯। ইট আদিতে আছে এরূপ সিচ পরে থাকিলে হকারাস্ত ও মকা রাস্ত 
ধাতু এবং নিন্ত্ত ক্ষণ শ্বস, জাগৃ ও শ্বি ধাতু এবং একার-ইৎ ধাতুর" বৃদ্ধি হয় না। 
অকটাৎ। অট ও পট ধাতু গতি বুঝায়। আট। আটতুঃ। আটুঃ। পপাট। 
পেটতুঃ।. পেটুঃ। রট ধাতু পরিভাষণ বুঝায় । ররাট। লট বাল্যে। লঙলাট। 
শট ধাতু রুজা, বিশরণ, গতিও অব্যসনার্থ বুঝায় । শশাট। বট ধাতু বেষ্টন কর! 
বুঝায়। ববাট। ববটতুঃ। ববটুঃ। ববটিথ। কিট ও থিট ধাতু ত্রাস বুঝাক়। 
কেটতি। খেটতি। শিট ও বিট. ধাতু অনাদর বুঝায় ।. শেটতি। শিশেট। সেটতি। 



তিওস্তভ্াদি প্রকরণম্। ৭৫ 

খট ২০ কাঞক্ামাম। ণট ২১ নৃতৌ। পিটুঃ&২ শব্বসঙ্ঘাতয়ে।ঃ | হট ২৩ 
দীপ্ত । ষট ২৪ অবয়বে । লুট ২৫ বিলোড়নে। ডান্তোহয়- 
মিতোকে। চিট ২৬ পরপ্রেষ্যে। .বিট ২৭ শঙব্দে। বিটি ২৮ 
আক্রোশে। বশাদিঃ॥। হিট ২৯ ইত্যেকে। ইট ৩০ কিট ৩১ কটা ৩২ 
গতৌ। এটতি। কেটতি। কটতি। ঈকারঃ শ্বীদিতো নিষ্ঠায়ামিতীণ্- 
নিষেধার্থঃ। কেচিত্ত, ইদিতং মহা নুমি কৃতে কণ্টতীত্যা্দি বদন্তি। অন্ত 
চ “ই ঈ” ইতি প্রশ্রিষ্য। অয়তি। ইয়ায়। ঈয়তুঃ | ঈয়ুঃ। ইয়য়িথ, ইয়েখ । 
ইয়ায়। ইয়য়। দীর্ঘহ্য হিজাদেরিত্যামি অয়াঞ্চকারেত্যাদি উদাহরন্তি। 
মডি ৩৩ ভূষায়াম্। কুডি ৩৪ বৈকল্যে। কুগুতি। কুগুত ইতি তু দাহে 
গতম্। মুড় ৩৫ পুড় ৩৬ মদনে । চুডি ৩৭ অল্লীভাবে। মুডি ৩৮ 

খগুনে। মুগ্ডততি। পুভি ৩৯ চেত্যেকে। পুগ্ডতি। কুটি ৪০ লুটি ৪১ 
স্তেয়ে। রুণ্টতি। লুণ্টতি। রুঠি ৪২ লুঠি ৪৩ ইত্যেকে। রুডি ৪8 
লুডি ৪৫ ইত্যপরে। স্ফ.টির্ ৪৬ বিশরণে। ইরিত্বাদঙ বা। অস্ফ,টত, 
টি । স্ফ,টীত্যপি কেচিৎ। ইদ্িত্বাম্,ম। স্ফ.ণ্টতি। পঠ ৪৭ ব্যক্তায়াং 
বাচি। পেঠতুঃ। পেঠিথ। অপহীগ, অপাঠীৎ । বঠ ৪৮ স্থৌল্যে। 

হাটকং হুবর্ণদ। সংজ্ঞায়াং চেতি পুজ্ বাহুলকাদক্তিয়!মপি । ফটু। পচাদাজন্তাৎ টাপ্। সট 
অটাকেসরয়োঃ। চিট । সর্ববধাতুভা ইতি শুণাদিক ইন্। চেটিঃ। কৃদ্দিকরাদিতি ডীষ্। চেটী। 
বিট। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ শিটঃ | ইয়ায়েতি। দ্ধবিত্বে কৃতে গলি বৃদ্ধো সতামায়াদেশঃ । অভ্া(স- 
হু।সবর্ণ ইতি ইয়ঙু। ঈয়তুরিতি। দ্বিত্ে কৃতে এরনেকাচ ইতি ঘণং বাধিত্বা৷ অন্তরঙ্গত্বাৎ সবর্ণদীর্ঘঃ। 
ততোহমচি গধাস্থিতীয়ও। একাদেশস্য পূর্ণবান্তত্বেন অভ্যাসগ্রহণেন গ্রহণাদ অভা[সক্তাসবর্ণ ইতানে- 

নেতোকে। কেচিত্ব, বার্ণাদ|ঙ্গন্বলীয় ইতি দীর্ঘং বাধিত্বা যণ্। ন চেহ সমানাশ্রয়ত্বং নেতি বাচাম্। 

অভ্যাসোর্রস্তেক।রস্ত সবর্ণদীর্ঘযণৌ প্রতি স্থানিত্েন তয়োঃ সমানাশ্রয়ত্বাৎ। অতএব ঈয়তুরিতাত্র 
ইপে। যণিতি যণি ততে! দীখঃ ইণং কিতীতাভ্যাসদীর্যো বিধীয়তে অন্ঠথ! স্ুত্রমিদং নির্বধিষয়ং 

হাদি অভ্যাসাভাবাদিতা।হঃ। শ্ভাদেতৎ। শল্থলোর্্রভ্যাসস্তেয়ঙ ভুলতঃ। তশ্মিন কঙঁব্যে অচঃ 
পপ ৩৯ পরা ০ (একা সি 

সিষেট। জট ও ভটধাতু সংঘাত বুঝায়,.। ভট ধাতু ভতরণ কর! বুঝায়। তট ধাতু 
"উচ্ছলিত হওয়া বুঝায় । থট ধাতু আকাজ্ষ। বুঝার । ণট ধাতু নৃত্য বুঝায় । পিট ধাতু 
শব্ধ ও সংঘাত বুঝায় । হট ধাতু দীপ্তি বুঝায়। যট্ ধাতু অবয়ব বুঝায়। লুট ধাতু 
বিলোড়ন বুধায়। কেহ কেহ বলেন, এই ধাতুটী ডকারাস্ত। চিট ধাতু পরপ্রেষ্য 
বুঝায় । বিট ধাতু শব্দ কর! বুঝায়। বিটধাতু আক্রোশ করা বুঝায় | বলাদি। 
কেছ কেছ নলেন যে, হিট ধাতুরও আক্রোশার্থ বুঝায় । ইট, কিট ও কটা ধাতু গতি 

অর্থবুঝায়। এটতি। কেটতি। কটতি। দশ্বীদিতো৷ নিষ্টায়াং” এই স্থত্র দ্বারা ঈকার 

ইণ্ নিষেধার্থ। কেহ কেহ বলেন যে, ইদ্দিত মনে করিরা জুম্ করিলে কণ্টতি এইরূপ 



সিদ্ধাপ্তকৌমুদী। 

উতুঃ। ববহিথ । মঠ && মদনিবাসয়োঃ । কঠ ৫০. কৃচ্ছুজীরনে। 
ট ৫১ পরিভাষণে। রঠ ৫২ ইত্যেকে। রুঠ ৫৩ লুঠ ৫৪ উঠ ৫৫ 
পঘাতে । গঠতি । উঠ ৫৬ ইত্যেকে। উঠতি। উঠাঞ্চকার। 
ঠ ৬৭ হিংসাসংক্েখনয়োঃ। শঠ ৬৮ কৈতবে চ। গুঠ ৬৯ প্রাতিঘাতে। 
[াঠতি। শুঠীতি শ্বামী। শুতি । বুধধি ৬০ চছ। কুছতি। 
ঠি ৬১ আলন্তে প্রতিধাতে চ। শুঠি ৬২ শোষণে। রুহি ৬৩ লুঠি ৬৪ 
তৌ। চুভ্ড ৬৫ ভাঁবকরণে। ভাবকরণমভিপ্রায়সুচনম্ । চুডভভি। 
চু । অডড ৬৬ অভিযোগে । অড্ডতি । আনডড । কভড ৬৭ কাক"শ্যে । 
ডডতি। চুভডাদয়ন্ত্রয়ে। দোৌপধাঃ। তেন ক্কিপি চু । অ। কৎ। ইত্যাদি । 
টিড় ৬৮ বিহারে । চিক্রীড। তুড় ৬৯ তোডনে। তোভতি। তুতোড। 
চড ৭০ ইত্যেকে। হুড ৭১ হুড়ু ৭২ হোড় ৭৩ গতোৌ। হুভ্যাথ। 
ভ্যাৎ।, রৌড় ৭৪ অনাদরে | রোড় ৭৫ লোড় ৭৬ উম্মাদে। 
গড ৭৭ উদ্যমে । অডতি। আড। আভডতুঃ। আড়ুঃ। জ্ড ৭৮ বিলাসে। 
নভতি। ডলয়োর্ললয়োশ্চৈকত্বস্মরণাল্ললতীতি স্বাম্যাদয়ঃ। কড ৭৯ মদে। 

রঙ্সিক্সিতি বৃদ্ধিগুণয়োঃ স্থানিবস্তাবেন অস্বর্ণে ইতি প্রতিষেধার্দিতি চেৎ মৈবম্। অসবর্ণগ্রহ্থণ- 
[ামর্থ্যাদেব স্থানিবতস্তাপ্রবৃত্রে ৷ ননু নান্তি সামর্থাম্ ইয়ন্তি ইয়ত ইত্যাদৌ সাবকাশত্বাদিতি চে: 
সতাহুঃ। ন হোকমুদ|হরণং যোগারস্তং প্রযোজয়তি। অন্যথ। হ্স্যাসন্তার্ভতীবিতি জগাৎ। এবং 

াম্তরঙ্গত্বাৎ সবর্ণদীর্বে কৃতে ততে। বৃদ্ধিগুণয়োঃ সতোঃ ণলি আয় থলি এখ। ইট্পক্ষে তু অয্িখেত্তি 

পদ হইবে। অন্য পঞ্ডিতেরা ঈ এইরূপ প্রপ্লেষ করিয়া অয়তি। ইয়ায়। ইয়তুঃ। 
ইয়ুঃ। : ইয়যিখ, ইয়েখ। ইয়ায়, ইয়য় । দীর্ঘ ঈ ধাতুর উত্তর “ইজাদেঃ” এই হুত্র ঘার 
আম্ প্রত্যন্স করা হইলে অয্নাঞ্চকার ইত্যাদি পদ হইয়া থাকে। মতি ধাতু ভূষণ 
বুঝায় । কুড়ি ধাতু বৈকল্য কর বুঝায় । কুণ্ডতি। কুগডতে। এইরূপ পদ-দাহার্থ 
প্রযুক্ত হয়। মুণ্ড ধাতু মর্দন বুঝায়। চডি ধাতু অল্লীভাব বুঝায়। মুডি ধাতু খণ্ডন 
বুঝায় । মুণ্ডতি। পুডি ধাতু ও খগুনার্থক ইহা! কেহ কেহ বলেন। পুণগুতি। রুটি 
ও লুটি ধাতু স্তেয় অর্থাৎ চুরি করা বুঝায়। রুণ্টতি। লুষ্টতি। কুচি ও লুচি ধাতু 
সতেয়ার্থক ইহা! কাহারও মত। কেহ কেহ বলেন রুডি ও লুডি ধাতুও প্ডে়ার্থক স্বর. 
ধাতু বিশরণ বুঝায়। ইরিত্ব হেতু বিকল্পে অঙ্হয়। অস্ফুটৎ, অস্ফোটীৎ। কেহ কেহ 
স্কট এইরূপ পাঠ করেন। তাহার উত্তর ইদিত্ব হেতু গুম্ হয়। স্কুণ্টতি। পঠ ধাতু 
ব্যক্তবাক্য,বুঝায়। পেঠতুঃ। পেঠিথ। .অপঠীৎ, অপাঠীৎ। বঠ ধাতু স্থোল্য বুঝাম্। 
ববঠতুঃ & ববঠিথ। মঠধাতু ম্ ও নিবাস বুঝায় ॥। কঠ ধাতু কষ্টে জীবন ধারণ 
বুঝার। রঠ ধাতু পরিভাষণ বুঝার । কেহ কেহ বলেন, রঠ ও হ$ ধাতু তি ও 
শঠন্ধ বুঝায়। কেছু কেহ বলেন হঠ ধাতুর বলাৎকার অর্থ বুঝায় । হঠতি॥ ম্বহা$। 
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কড়ক্ি 1: কড়ি ৮৫ ৯০ কগুতি।- গভি ৮১ বদসৈকছেশে । 
নগ্ডততি। ইতি টবর্গায়ান্তাঃ । অথ পবর্গায়ান্তাঃ। অত্রানুদ্াাত্তেঃ 
স্কোভত্যন্তাস্হতুন্সিংশৎ। টা ১ তেপূ ২ গ্রিপু ৩ পু ও ক্ষরণার্থাঃ। 
খদ্যোক্মুদাতঃ । ক্ষীরস্বামী ত্বয়ং সেভিতি ব্্রাম। তেপতে। তিতিপে। 
ত্রণদিনিয়মাদিট। তিভিপিষে। তেগা। তেপস্ততে। 

১৫০1 লিঙ্সিচাবাজ্সনেপদেষু। ১। ২1১১ | 
ইকৃসমীপাদ্ধলঃ পরো ঝলাদী লি আত্মনেপদ্গে পরে সিচ্চেতো৷ কিতো। 

স্তং। কিন্বান্ম গুণঃ। তিপ্দীষ্ট | তিপ্লীয়ান্তাম ॥। তিপ্দীরন্ | লুভি 
ঝলে। ঝলাতি সলোপঃ । অতিগ্ত । অতিপ্দাতাম্ । অতিপ্দত | 

হঃ।দিত্যাশ।পি ন কার্ধ্যা। অভ্যাসন্ডানবর্ণ ইত্যন্ত বৈযর্ধা।পত্তেরিতি। এতা। এধ্যতি। অকুৎ- 
সার্ষেষতি দীর্ঘঃ | ঈয়।ৎ। এীধীৎ। কুডি। ধবৈকলামবিবেকঃ। তুড়ু তোডনং দারণং হিংসনফ। 
রেভ্ঝ লোড্খ। উন্মদরশ্চিত্তবিভ্রমঃ ॥ পড়ি বদনৈকদেশে। টবঙ্গীক়প্রকরণার্দিহ প।ঠস্ত উচিত: 

অন্তত্যা।দিযু তু পঞ্চেতে ন তিঙবিবয়! ইতি মতাস্তরং বোধয়িতুং প্রসঙ্গাদুপন্তস্তস্। তিপৃতেপৃ। 

রুঠ, লুঠ ও উঠ ধাতু উপঘাত বুঝায়। ওঠতি। উঠ ধাতু উঠতি। উঠীাঞ্চকার। থিঠ 
ধাতু হিংসা ও সংকেশন বুঝায়। শঠ ধাতু কৈতব অর্থও বুঝায়। শুঠ ধাতু প্রতিধাত 

বুঝায়। শোঠতি | শুঠি ধাতু স্বামী বুঝায়। শুঠণতি। কুঠি ধাতুর স্বামী অর্থ বুঝার । 
কুতি। নুঠি ধাতু আলন্ত ও প্রতিঘাত কর! বুঝায়। শুঠি শোষণ করা । রুঠি ও 
লুষ্ি ধাতু গমন কর1। চুড্ড ধাতু ভাবকরণ অর্থাৎ. অভিপ্রারস্চক | চুড্ডতি। 
চুচভ্ড | অভ্র ধাতু অভিযোগ কর! । অড্ডদ্তি। আনড্ড। কড্ড ধাতু কক শত! 
করা। ফড্ডতি। চুড্ডাদ্দি তিনটা ধাতু দকারোপধ। অতএব কিপ্প্রতারান্ত 
করিয়! চুৎ। অৎ। কত ইত্যাদি রূপ হয়। ক্রু ধাতু বিহার করা। চিক্রীড়। 
তুড় ক্লোড়ন কর! বুঝায়। তোড়তি। তুতোড়। তু ধাতুর ও তোড়নার্থ বুঝায়। 
হুড, হুড় ও হোডু ধাতু গমন কর! । হড্যাৎ। হুডাৎ। হোড্যাৎ। রৌডু ধাতু 
অনাদর করা। রোড় ও লোড ধাতু উন্মাদ বুঝায়। অড় ধাতু উদ্যম কর!। 
জডতি॥ আড। আড়তুঃ। আড়ুং। লড ধাতু বিলাস বুঝায়। লডতি। 

' জকার ও ভকার্ এবং লকার ও রকারের একত্ব স্মরথ হেতু ললতি পদ সিদ্ধ হইল। 
ইহ।স্বামী গ্রড়ৃত্তি আচার্য্যের মত্ত । কড ধাতু গর্ব করা। কডতি। কোন মতে 
কড়ি ধাতু । কণ্ডাত। গড়ি বনের এক অংশ বুঝায়। গণ্ডতি। টবর্গীস্ত ধাতু সকল 
বয়া,হ্বইব। অভ্ংপর পবরগীয়ান্ত ধাতুর বিষয় বল! হইতেছে । স্তভ ধাতু অবধি ৩৪টা 
ধু অন্দাত্েত অর্থাৎ আত্মনেপদী। তিপৃ, তেপৃ, হরি ও খ্েপু ধাতু ক্ষরণার্থক। 
গুগেরটা অন্ত । ক্ষীরন্বামী বলেন, ইহা সেই কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্ব। ত্েপতে।. 
ভিছিপে। ক্রাদি হেতু ইট্হয়। ভিতিপিযে। তেগ্া$। ভেগ্ধ্যন্তে। 
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তেপতে। তিতেপে।  তিগ্রিঘ্। তিগ্রিপাতে। তিগ্রিপিরে+ তিষ্টেপে। 
তিষ্টেপাতে । তিষ্টেপিরে। তেপৃ কম্পনে চ। গ্নেপু ৫ দৈন্যে। 
গ্েপতে । টু বেপৃ ৬ কম্পনে। বেপতে। কেপৃ ৭ গেপৃ ৮ গ্রেপু ৯চ। চা 
কম্পনে গতৌ৷ চ। সুত্রবিভাগাদিতি স্বামী। মৈত্রেয়স্ত চকারমন্তরেণ 
পঠিত্বা কম্পনে ইত্যপেক্ষত ইত্যাহ। গ্নেপেরর্থভেদাৎ পুনঃ পাঠঃ ॥ 
মেপৃ ১০ রেপৃ ১১ লেপৃ ১২ গতৌ । ত্রপুষ্ ১৩ লঙ্জায়াম্। ত্রপতে ॥ 

১৫১। . তৃফলভজত্রপশ্চ। ৬ ৪। ১২২। 

এষামত একারোহভ্যাসলোপশ্চ স্তাৎ। কিতি লিটি সেটি থলি চ। 
ত্রেপে। তভ্রেপাতে | ত্রেপিরে | উদিত্বাদিভ! । ত্রপিতা, ত্রপ্তা। 
ত্রপিষীষ্ট, ত্রপ্পীষ্ট। কপি ১৪ চলনে। কম্পতে। চকম্পে। রবি 
১৫ লবি ১৬ অবি ১৭ শবে । ররম্বে। ললম্বে। লবি ১৮ অবজঅ্ংসনে 
চ।. করু ১৯ বর্ণে। চকবে । কব্লীব ২০ অধাষ্টর্টে। চিক্রীবে। 
ক্ষীর ২১ মদে। ক্ষীবতে। শীভৃ ২২ কণ্থনে। শীভতে । চীভূ ২৩ চ। 
রেভৃু ২৪ শব্দে। রিরেভে ২৫ অভিরভী কচি পঠ্যেতে। অন্ততে। 
রম্ততে। ষ্টভি ২৬ স্কভি ২৭ প্রতিবন্ধে। স্তস্ততে। উত্তস্ততে। উদ: 

১৫০। লিঙিতি। ইকো! ঝল্ হলম্তচ্চেতি বর্ততে। অনংযষোগালিট্ কিদিত্যতঃ কিদিতি চ 
তদহ। ইক্সমীপাদ্দিত্যার্দি। ইকঃ কিম্। যক্ষীষ্ট। সতি কিত্বে সন্প্রসারণং স্তাৎ। আত্মনে- 

পদেতি কিম্। অদ্রাক্ষীৎ। কিত্বে সতি স্্জিদৃশোর্বলামকিতীতাম্ ন স্ভাৎ। আত্মনেপদপরত্বং 
সিচ এব বিশেষণং ন তু লিঙঃ। লিঙস্থানিকন্গাত্মনেপদস্য লিঙঃ পরত্বসম্ভবাৎ। তেপৃ কম্পনে চ। 
চক।র।ৎ ক্ষরণার্থম্ত * ল/ভাদশ্ত পূর্বত্র পাঠস্তযতৃং শক্যঃ। কেচিত্ু তিপৃ দেপু ইতি পঠন্তি।' 
টরবেপৃ। বেপথুঃ। কেপূ গেপূ গ্লেপু চ। যোগবিভাগ।ৎ পূর্বে ত্বরাথোঁ চকারেণানুকুষ্যেতে। 
তদ্দাহ। চাৎ কম্পনে গতৌ চেতি। যোগবিভাগনসামর্থ্াাদেব অর্থন্থয়লাতে চকারো! ব্যর্থ ইত্যান্তে । 
পুনঃ পাঠ ইত্ি। দৈন্কে পঠিতশ্ত কম্পনাদার্থলাভার্থমিতি ভ।বঃ। 

১৫০। ইকের সমীপস্থ হলের পরস্থিত ঝলাদি লিঙ্ ও সিচের আত্মনেপদে কিৎসংজ্ঞা 
হয়। কিন্ব হেতু গুণ হইবে না। তিদ্দাষ্ট। তিগ্পারাস্তাম্। তিগ্পীরন্ । লুঙ্ পরে 
থাকিলে জ্রলোঝলি”এই হুত্র দ্বারা সলোপ হয় । অতিপ্ত। অতিগ্লাতাম্। অতিগ্দত | 
তেপতে । তিতেপে। তিষ্টিপে। তিষ্টিপাতে। তিষ্টিপিরে। তিষ্টেপে। হিষ্টেপাতে। 
তিষ্টেপিরে। তেপূ ধাতু কম্পও বুঝায়। গ্রেপু ধাতু দৈস্তার্থ বুঝায়। গ্লেপতে । 
বেপূ ধাতু কম্পন বুঝায়। বেপতে। পৃ, গেপৃ ও গ্নেপৃ ধাতু কম্পন ও স্ত্রবিভাগ 

হেতু পত্যর্থও বুঝায় । ইহপ্ত্বিমীর মত। কিন্ত মৈত্রেয় মতে চকার ব্যতীত কম্পনার্থ 
হয়। গ্লেশি ধাতুর অর্থ ভিন্ন বলিয়া পুনঃ পাঠ হইল। মেপৃ, বেপূ ও লেপৃ ধাতু গতি 
অর্থ বুঝায়। ত্রপ ধাতু লঙ্জ। বুঝাক্ব । ব্রপতে। | 

$ 



তিওস্তভাদি প্রকরণম্। ৭৯ 

স্থাস্ডান্তোরির্তি' পৃর্ববসবর্ণঃ | বিস্তম্ততে। ব্রল্রভেরিতি যন্বং তু ন ভবতি। 
জবিধো নির্দিষ্টন্য সৌব্রস্তৈব তত্র গ্রহণা। তদ্বীজং তু স্থাস্তস্তোরিতি 
পবর্গীয়োপধপাঠঃ। স্তস্তেরিতি তবর্গায়োপধপাঠশ্চেতি মাধব: কেচিদ্থয 
টকার় ওপদেশিক ইত্যানহুঃ। তন্মতে ষ্তম্ততে। টফ্টন্তে। জভী ২৮ 
জৃভি ২৯ গানত্রবিনামে। 

১৫২। রধিজভোরচি | ৭1 ১। ৬১। 

এতয়োন্ুমাগমঃ স্যাদচি । জন্ততে। জজন্তে । জন্তিতা । 
অজন্তিউ। জূম্ততে। জজ্স্তে। শল্ভ ৩০ “করনে । শাশল্ভে । 
বকভ ৩১ ভোজনে। দন্তোষ্ঠ্যাদিঃ। ববল্ভে। গল্ভ ৩২ ধাঞ্টেয। 
গল্ভতে । (অ)শ্রন্ত ৩৩ প্রমাদে। তালব্যাদির্দন্ত্যাদিশ্চ | শ্রন্ততে। অ্রম্ভতে 
ফ,ভু ৩৪ স্তম্ভে। স্তোভতে । বিষ্টোভতে। তুষ্ট,ভে। ব্যষ্টোভিষ্ট। 
অথ পরস্মৈপদিনঃ । গুপু ১ রক্ষণে। 

১৫১। তৃক্গছলেতি। তরতেরকারস্ত গুণশব্দেন ভাবিতত্বাৎ ফলভজে।বৈর্বরূপাসম্পাদকাদেশাদিত্বাৎ 
বপতেব্বেকহল্মধাস্থত্ব।ভ।বাদপ্রাপ্তে বিধিরয়ম্। তেরতুঃ। তেরুঃ। ফেলতুঃ। ফেলুই। ভেজতুহ । 

তেস্গুঃ। অবি শবন্দে। অ:সাদ্ গুরোশ্চ হল ইতি অপ্রতায়ে অন্বাশব্দঃ। তিশ্রঃ অন্বা অকারো- 
কারমকারাস্বকাঃ শব্দ! বস্ত ইতি বহ্ত্রীহৌ শেষাদ্বি্াষেতি কপ্রতায়ে ত্র্ন্বক ইতোকে। কেচিত্তু 
ত্রীণি অন্বক।নি নেত্রাশি যস্তেতি বিগৃহুস্তি। অভিরভী ইতি সর্ববধাতুভ্যে হন ইতাধিক।রে উদকে 
মুদ্ধে! চেতি বক্ষামাণহাদ্ ধাতৃন্তরেণাপি অন্তঃ শব্দঃ সিধ্যতীতি বোধাম্। অভ্ভ্তোয়ম। তন্ডা- 

পতামান্তিঃ ভীম্মঃ। অভ্তসোর্লোপশ্চেতি বাহবাদিপাঠাদিঞিৎ সলোপঃ। তদ্বীজন্ত ইতি । পূর্ববসবর্ণ- 
প্রবৃত্ত: যত্থা প্রবৃত্তেশ্চ বীজমিত্যর্থঃ1 

১৫২। ক্ষলগীতি। রন্ধয়তি। পর।পি বৃদ্ধিনিত্যোেন নুমা বাধ্যাতে। অচীতি কিম্। রদ্ধ।। জন্ধা। 

১৫১। কিৎ লিট্ সেট্ থল্ পরে থাকিলে তৃ, কল,ভজ ও ত্রপ, এই সকল 
ধাতুর অকারস্থানে একার হয় এবং অভ্যাসের লোপ হয়। ত্রেপে। ত্রেপাতে। 
ত্রেপিরে। উকার ইৎ যায় বলিয়া বিকলে ইট্হয়। ব্রপিতা, ত্রপ্তা। ভ্রপিষীষ্ট। 
ত্রপ্সীষ্ট। কপি ধাতু কম্পন বুঝায়। কম্পতে। চকস্পে । রবি, লবি ও অবি ধাতু 
শব কয় বুঝায়। ররম্ে। ললঘে। আনম্বে। লবি ধাতুর অবঅংসন অর্থও বুঝায় । 
কব ধাতু বর্ণন কর! বুবীয়। চকবে। ক্লীব ধাতু ধাষ্ট্য বুঝার়। চিক্লীবে। ক্ষীব 
ধাতু মদ অর্থ বুঝা । ক্ষীবতে। শীভ ধাতু কখন বুঝীয়। শীভতে। চীভ ধাতুরও 
কখনার্থ বুধায়। রেভ ধাতু শব কর' বুঝায়। রিরেভে। কোনস্থলে অভি ও 
ভি ধাতু শবঙ্ার্থে প্রধুক্ত হয়। অন্ততে। রস্ততে। 8&ত ও স্কভ ধাতু প্রতিবন্ধ 
বুঝায়। রস্ততে। পূর্বসবর্ণ অর্থাৎ সকারের লোপ হয়। বিস্তস্ততে। "স্তনভেঃ* এই 
শত ছার! শ্বিধিতে নির্দিষ্ট সৌজেরই সেস্থানে গ্রহণ হেতু যত্ব হইবে না। তাহার কারণ 



৮৬ সিদ্ধাপ্তকৌমুদী | 

১৫৩। গুপুধৃপক্িক্ছিপণিপনিভ্য আয়ঃ| ৩1১1 ২৮: 
এড্য আয়প্রত্যয়ঃ স্াৎ স্বাথে। পুগন্তেতি গুণঃ। নি 

১৫৪1 সনাদ্যস্তা ধাতবঃ। ৩। ৩। ৩২। 
সনাদয়ঃ কমের্ণিউস্তাঃ প্রত্যয়া অস্তে যেষাং তে হান জ্ঞাঃ হ্যঃ। 

ধাতুত্বাল্লড়াদয়ঃ। গোপায়তি । 

১৫৫।. আয়াদয় আর্দধাতুকে বা। ৩।১। ৩১। 
আর্ধধাতুকবিবক্ষায়ামায়াদয়ো! বা স্থযুঃ | 

১৫*। সনাদ্ান্তেতি। সনাদয় ইতি। সন্কাচ্কামাচ্কান্বাযোইধাচারক্ষিপ পিজয়তৌ তথ|। 
গায় ঈয়ঙ্ শিঙ্ চেতি দ্বাদ্শামী সনাদয়ঃ। ধাতুত্বাদিতি। প্রতায়বিশিষ্টন্ত ধাতুত্বািতার্থঃ। স্ুপ্ডিগস্ত- 
বিতানেন সংজ্ঞানিধো গ্রতার়গ্রহণে তদস্তগ্রহণং দাস্ভীতি জ্ঞাপিতত্বান্থিশিষ্টহ্ত ধাতুসংজ।লাতায় অপ্মিন্ 
কৃত্রে অন্গ্রহণং কুতম্। ভূবাদয়ে! ধাতৰ ইত্যন্তানস্তরং সনাদাস্ত।শ্চেতি ম সুজিতং সনাদয়ে। স্বাদণ 
এবেতি নিদ্ধ।য়ণ/ভাবাপত্তেঃ। সনাদ্যস্ত! ধাতব ইত্যন্তানস্তরস্ত তুবাদয়শ্চেতি পঠিতা ধাতব ইত্যেতত্তত্র 
ত্যক্জুং শকাম্। * 

১৫৫। আয়াদয় ইতি। আয়েয়ভ্ণিঙ ইতার্থঃ॥ বিবক্ষায়মিতি। পরসপ্তস্যান্ত আর্দধধাতুকোপ- 
দেশকালে যদদস্তমিতানুপদ্ং বক্ষ্যমাণং ন সঙ্গচ্ছেতেতি তাবঃ। অন্তে তু পু রক্ষণ ইতান্মাৎ করিনি 
পশ্চাদায় প্রত্যয়ে গোপার়তিরিতানিষ্টং প্রসজ্যেত । বিবক্ষায়।মিত্যুক্তে তু আব্প্রতায়ে কৃতে ক্তিনং বাধিত 
ছপ্রত্যক্লাদিত্যকারপ্রত্যয়ে টাপি চ গোপাক ধূপার়েতি সিধ্যতীত্যাহুঃ। 

শিট উল্লসিত নি আর, ০ ক... পপ ৮০ ওএস, এ & ৯ ওর সি 

*স্থাস্তস্তোঃ” এই সুত্র দ্বার পবর্গোপধ পাঠ এবং *স্তন্ভেঃ*এই সুত্র দ্বার! তবর্গোপধ পাঠ 
হইবে । ইহ! মাধবাচার্ষ্যের মত। . কেছ কেহ বলেন, যে ইহার'টকার ওপদেশিক। 
তাহাদের মতে টটস্ততে, টঙ্স্তে । জভ ও জুতি ধাতু গাত্রবিনাম অর্থ বুঝায় 

১৫২। অচ্ পরে থাকিলে বধি ও জভ ধাতুর উত্তর স্ুমাগম হয়। জস্ততে। 
জজস্তে। জন্ভিতা। অজভিষ্ট। জূত্ভতে ! জভ্ত্তে। শল্ভ ধাতু কথন বুঝার। 
শপল্তে। বল্ত ধাতু ভোজন করা বুঝায়। এই ধাতু মস্ত্যোষ্টাদি। ববলতে। 
গলত ধাতু ধাষ্টগার্থ বুঝার । . গল্ততে। শ্র(জ)ও্ ধাতু প্রমাদার্থ বুঝার । এই ধাতু 
তালব্যাদি এফং দন্তযাদি। শ্রস্ততে। ভ্রস্ভতে। ই. স্তম্ভ কর! বুঝায় । স্তোতে। 
বিষ্টোভভ্তে। তুষ্টভে।, ব্যক্টোভিষ্ট। অনন্তর পরন্মৈপদী ধাতু বল। নানি 
গুপু ধাতু রক্ষা বুঝায় 

১৫৩। গুপুঃ ধৃপ, বিচ্ছি, পণি ও পনি ধাতুর উত্তর স্বার্থে আয় প্রতায় হয়। 
পপুগন্ত” এই সুত্র দ্বার! গুণ হয় । 

১৫৪। সনন্ত ও নিপস্ত ডক ইত্যাদিরও ধাতু সংজ্ঞ। হয়। ধাতুত্খ হেতু তাহা 
দের উত্তর পটু প্রতৃতি বিভক্তি হয়। গোপায়তি। 

১৫৫ |. আর্ধধাতুক বিবক্ষা বিষয়ে বিফল্গে আরাদি আদেশ হয়। 



তিউস্তভাদিপ্রকরণম্ । ৮১ 

১৫" কাষ্প্রত্যয়াদামমন্ত্রে লাট । ৩1১। ৩৫1 
কাস্ধাতোঃ প্রতায়ান্তেভ্যশ্চাম্ স্যাল্লিটি ন তৃমন্ত্রে। কাশ্যনেকাজ্- 

শ্রুহুণং কর্তব্যম, $০1 সূত্রে প্রত্যয় গ্রহণমপনীয় তৎস্বানেহনেকাচ ইতি 
বাচ্যমিত্যর্থঃ । : 

১৫৭1 আদ্ধধাতুকে। ১।৪। ৪৬1 
ইত্যধিকৃত্য । 

১৫৮1 অতো লোপ? । ৬1৪81 ৪৮1 

আদ্ধধাতৃুকোপদেশকালে যদকারান্তং তশ্যাকারস্য লোপঃ স্যাদার্- 
খাতৃকে পরে । গোপায়াঞ্চকার, গোপায়ান্ঘভূব, গোপায়ামাস, জুগোপ। 

জুগুপতুঃ । উদিত্বাদেটু । জুগোপিখ, জুগোপ্থ । গোপায়িতা, 

১৫৬। ক্কন্প্রতায়েতি। অমন্ত্রেতি কিম্। কৃষ্ণ নোনাব। অচ্ছন্দসীতি তু নোক্তম্। মস্ত্রভিন্লে 

ছন্দসি আম ই্টত্বাৎ। ঘথ1 পুজম।মন্থযাম।স। প্রতাযাজত্বদ।ম্। অথ।হ শুনংশেপ ঈক্ষার্চত্রে 

ইজাদেশ্েত্যাম্। ইহ চুলুষ্পচকা শ্দরিদ্রাদিভ্য আমে! অপ্রাপ্ডো কাস্তনেকাজিতি বাস্কিকমারভ্যতে। 
প্রতার়গ্রহণসপনীয়েতি। অন্তথ। অ ইব আচরতি অতি অন্য লিটি ও অতুরিত্যাদি বক্ষ্যমাণং ন 
সিধোদ্িতি ভাব:। অন্তে তু ভাব্যবাণ্তিকয়োঃ প্রত্যয়গ্রহণমপনীয়েত্যনুক্ত। প্রত্যয়ান্তাদেকাচোৎপ্যাষ্ 
ভবতোব। অ ইবাচরতি ইত্যাচারে ক্ষিপি লিটি আঞ্চকার আক্চক্রতুরিতাদীভাখছঃ। 

১৫৮। অতো লোপ ইতি। অনুদাত্ে।পদেশে ইতি হুত্রাহুপদেশইতানুবর্ততে তদাহ। ননার্কধাতু- 

কোপদেশে ইত্যাফি। উপদেশ ইতি কিম্। অন পয় গতৌ। আভ্যাং ক্ষিপি বেরপৃক্তলোপান্থলি 
লোপঃ পুর্ধববিপ্রতিষেধেনেতি বার্তিকাল্লে(পে! ব্যোরিতি ঘলোপে অতে। লোপ ইতি লোপে। মাতৃৎ। 

১৫৬। লিটু পরে থাকিলে কাস্ ধাতুর উত্তর আম্ আদেশ হয়। মন্ত্রার্থে হয় 
না।. কাসি ধাতুর অনেকাচ্ গ্রহণ কর্তব্য। হুত্রে প্রত্যয় গ্রহণ না করিয়া তাহার 
স্থানে "“অনেকাচ” এইরূপ বল। উচিত ছিল। 

১৫৭। ১৫৮1 আর্দ ধাতুক উপদেশ কালে অকারাস্ত ধাতুর অকারের লোপ হচ্ম। 
গোপায়াঞ্চকার । গোপায়াম্বভৃব। গোপায়ামীস। জুগোপ। 'ভুগুপতুঃ । উ-ইৎ 
যায় বলিয়া! বিকল্পেই ইট হয়। জুগোপিথ, জুগোপ্থ। গোপারিতা, গোপিতা, 
গোস্ত।। গোপাধ্যাৎ । পোপ্যাৎ। অগোপায়ীৎ, অগোপীৎ, অগৌপ্সীৎ। ধূপ 
সস্তাপ বুঝার । ধুপার়তি। ধুপায়াঞ্চকার, ছুধূপ। ধূপায়িতাসি, ধুপিতাসি। 
জপ ও গল্প ধাতু ব্যক্ত বাক্য বুঝায়। জপ ধাতু মানসও বুঝায়। চপ ধাতু 
সাস্বনা করা! বুঝায় । ঘপ ধাতু মমবায়ার্থ বুঝায় । সমবায় শবে সম্বন্ধও সম্যক্ 
অববোধ অর্থ বুঝায় । সপতি। রপ ও লপ ধাতু ব্যক্ত বাক্য বুঝায়। চুপ ধাতু 
মন্দগ্ভি বুঝায় । চোপতি। চুঁচোপ। চৌপিভা। তুপ, তুন্প, ক্রুপ, ক্রুন্প, 
তুফ, তুনুফা, ক্রফ ও ক্রন্ফ ধাতু হিংসার্থ বুঝায়। তোঁপতি। তুতোপ। তুম্পতি । 



৮২ সিদ্ধান্তকোমুদী । 

গোপিতা, গোপ্তা। গোপা, গোপ্যাৎ। অগোপায়ী৩ অগোপীৎ, 
অগোৌপ্পীৎ। ধূপ ১ সন্তাপে। ধুপায়তি। ধুপায়াঞ্চকার, ছুধূপ। ধুপা- 
য়িতাসি, ধুপিতাসি। জপ ২ জল্ল ৩ব্যক্তায়াং বাচি। জপ মানসে চ। 
চপ ৪ পাস্তবনে। ষপ ৫ সমবায়ে। সমবায় সম্বন্ধঃ সম্যগববোধো বা। 

সপতি। রপ ৬ লপ ৭ ব্যক্তায়াং বাচি। চুপ ৮ মন্দায়াং গতৌ। চোপতি। 
চুচোপ। চোপিতা। তুপ ৯ তুম্প ১০ ক্রপ ১১ ত্রম্প ১২ তৃফ ১৩ 
তুম্ষ ১৪ ত্রফ ১৫ ত্রুল্ষ ১৬ হিংসার্ধাঃ। তোপতি। তুতোপ। ভুল্পতি। 
তুতুম্প। তুতুম্পতুঃ। সংযোগাণ্ড পরস্য লিটঃ কিন্বাভাবান্নলোপো৷ ন। 
কিদাশিষীতি কিত্বান্নলোপঃ। তুপ্যাৎ। প্রান্তুম্পতৌ। গবি কর্তরীতি 
পারস্করাদিগণে পাঠাৎ স্থুটু। প্রস্তম্পতি গৌঃ। শৃতিপ। নির্দেশাদ্যত্লুকি 
ন। প্রতোতুম্পীতি। ত্রোপতি। ক্রম্পতি। তোফতি | তুম্ষতি। 
ত্রোফতি। ক্রন্ষতি। ইহাদ্যো ঘো পঞ্চমষন্টৌ৷ চ নীরেফাঃ | অন্যে সরেফাঃ। 
আদ্যাশ্ত্বারঃ প্রথমান্তাঃ। ততো দ্বিতীয়াস্তাঃ। অষ্টাবগ্ুযুকারবস্তঃ। পর্ণ 
১৭ রফ ১৮ ব্নফি ১৯ অর্বব ২০ পর্বব ২১ লর্বব ২২ বর্বব ২৩ মর্বব ২৪ 
কর্ধব ২৫ খর্ব ২৬ গর্বৰব ২৭ শর্বব ২৮ পর্বব ২৯ চর্বব ৩০ গতৌ। আদ্যঃ 
প্রথমান্তঃ। ততো! দো দ্বিতীয়ান্তে। । তত একাদশ তৃতীয়াস্তাঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়ো 
মুক্তা সর্বেব রোপধাঃ। পর্গপতি। পপর্প। রফতি। রম্ষতি। অর্ববতি। 

অৎযৎ। ইছুহ্ন্বস্ত পিতীতি তুকৃ। আর্দধাতুকে পর ইতি কিম্। কথয়তি । বৃদ্ধো। কর্তব্যায়াং 
অচঃ পরশ্িল্নিভি ,স্থানিবন্বং যথ!| ম্তাৎ। গোপায়ামিতি। নম্থিহ আয়প্রত্যয়ন্তাদস্ততামা শ্রিত্য 
লোপকরণে ফলাভাঁবাছুচ্চারণার্থ এব তত্রাকারোহন্ত্িতি চেদত্রাহঃ । গোপারতং ন ইত্াযত গোপায়- 
শবস্ত ধাতুত্বাৎ ধাতোরন্ত উদাত্রে! ভবতি। ততঃ শবকারেণৈকাদেশেহপ্যেকাদেশ উদ্ান্বেনেত্যুদাত্ত এখ 
তকারাকারম্ত তান্তনুদত্তেন্ড্দ্ছিপদেশ।দিত্যনুদাত্তস্ততশ্চোদাস্তাদনুদাত্তস্তেতি স্বরিতাৎ সংহ্তার়া- 

মনুদাত্তানমিতি ন ইত্যন্ত একশ্রুতিঃ। আয়প্রত্যয়ন্ত অনদন্তত্বে নেদমিষ্টং সিধ্যতীতি। স্ততাবেবেতি। 

তুতুম্প। তুতুম্পতুঃ । সংযোগের পর লিটের কিত্বাভাব হেতু নকার লোপ হইবে 
না। “কিদাশিষি” এই স্তর দ্বার কিন্ব হেতু নকারের লোপ হয়। তুপ্যাৎ। 
প্রশব্ের পর তুম্প ধাতুর গোকর্তী হইলে এইক্রপ পারস্করাদিগণে পাঠ হেতু স্থট্ 
হয়। প্রস্তম্পতি গৌঃ। শৃতিপ্ দ্বারা নির্দেশ হেতু যঙ্লুক্ বিষয়ে হইবে না। 
প্রতোতুম্পীতি । ভ্রোপতি। ক্রম্পতি। তোফতি। তুম্ফতি। ত্রোফতি। ক্রক্ষতি। 
এন্থলে প্রথম ছুইটী এবং পঞ্চম ও ষষ্ট ধাতু নীরেফ, অন্তে সরেফ। আদ্য ৪ টা প্রথমাস্ত, 
তৎপরে স্বিতীয়ান্ত। আটটা উকারাস্ত। পর্প, রফ, রফি, অর্ধ, পর্ব, লর্ব্, বর্ধ, 
মর্ধ, কর্ব্ব, খর্ব, গর্বব, শর্ধ, পর্ব্ব ও চর্বব ধাতু গত্যর্থ। আদিস্থিত ধাতুপ্রথমাস্ত। 



তিডন্তভ্া্দিপ্রকরণম্। ৮৩ 

আনর্বব। পর্ববতি। লর্ববতি। বর্ধবতি |ঞ্ঞ্রবর্গীয়াদিরয়ম্ । মর্ববতি । 
কর্ধাতি | খর্ববতি । গর্ববতি। শর্ধবতি। সর্ববতি। চর্ববতি। কুবি ৩১ 
আচ্ছা্নে। কুম্বতি লুবি ৩২ তৃবি ৩৩ অর্দনে। লুম্বতি। তুম্বতি। 
চুবি ও৪ বুসংষোগে । চুন্বতি। বৃ ৩৫ যৃক্ভু ৩৬ হিংসা । সর্ভতি। 
সসর্ভ। সর্ভিতা। স্ম্ততি। সস্ম্ত। স্ভ্যা। ফিভূ ৩৭ ষিস্তু ৩৮ ইত্যেকে! 
সেভতি। সিসম্ভতি। শুভ ৩৯ শুস্ত ৪০ তাষণে। ভাসনে ইত্যেকে। 
হিংসায়ামিতান্যে । অথানুনাসিকান্তাঃ । তত্র কম্যন্তা অনুদাত্তেতো দশ । 
ধিণি১ ঘুণি ২ ঘৃণি ৩ গ্রহণে । নুম্। ফট-ত্বম্। ঘিপ্রতে।জিঘিন্েে। ঘুপ্রতে। জুঘুগে। 
দ্বণতে। জদ্বণে। ঘুণ ৪ ঘূর্ণ ৫ ভ্রমণে । ঘোণতে। ঘৃর্ণতে ৷ ইমৌ তুদাদে 
পরন্যমৈপদিনৌ | পণঙ৬ ব্যবহারে স্তৃতৌ চ। পন ৭ চ। স্ততাবিত্যেব সম্বধ্যতে 
পৃথ্থডির্দেশাৎ। পনিসাহচর্ধ্যাৎ পণেরপি স্ততাবেবায়প্রত্যয়ঃ। ব্যবহারে তু 
গণতে । পেণে। পণিতেত্যার্দি। স্ততাবন্সবন্ধস্য কেবলে চরিতার্থত্বার্দায়- 
প্রত্যয়াস্তান্নাকনেপদম্। পণায়তি। পণায়াঞ্চকার | পেণে পণায়িতাসি । 

পণিনাসে। পণাধ্যাৎ। পণিষীষ্ট । পনায়তি। পণায়াঞ্চকার। পেনে। 
ভাষ ৮ ক্রোধে । ভামতে। বভামে । ক্ষমুষ্ ৯ সহনে | ক্ষমতে | চক্ষমে। 
ক্ষচমিষে। চক্ষংসে । চক্ষমিধেব। চক্ষমিবহে। 

ভঠিস্ত ব্যবহারেহপি প্রীযুঙ্জ্। ন চোপলেভে বণিজাং পণায়ামিতি। বণিজাং ব্যবহারমিত্যর্থ; ৷ 
অপ্রত্যয়ার্দিতি আয্মপ্রতায়াস্তাদকারপ্রত্যয়ে টাপ্। চক্ষন্পে ইতি। ইহ অনুনাসিকগ্য কিঝলোরিতি 
উপধদীর্ঘে! ন কৃতঃ সংজ্ঞ।পূর্বকবিধেরনিতাত্বাদিতি স্থিতন্ত গতিমুৎপ্রেক্ষয়ন্তি। 

তৎপরে ছইটা দ্বিতীয়াস্ত। তৎপরে ১১টা তৃতীয়াস্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টা ভিন্ন আর 
সকলগুলি রকারোপধ । পর্পতি। পপর্প। রফতি। রম্ফতি। অর্কতি। আনর্ব্ব ॥ 
পর্ধবতি। লর্বতি। বর্ততি। এই ধাতু পবর্পাদি। মর্বতি? কর্তি। খর্বতি। 
পর্ধতি । শর্বতি | সর্বতি। চর্বধতি। কুবি আচ্ছাদন করা বুঝাক্স। কুম্বতি। 
লুবি ও তুবি ধাতু অর্দন করা বুঝায়। লুম্বতি। তুম্বতি। চুবি মুখসংযোগ কর! 
বুঝায়।, চুষ্তি। যৃভূ ও ষৃন্ভূ ধাতু হিংসার্থ বুঝায়। সর্ভতি। সসর্ভ। সর্ভিতা। 
স্যপ্ততি। সম্যস্ত । স্থম্তাৎ। যিভূ, যিন্ভূ ধাতু হিংসার্থক। সেততি। সিস্ততি। 
ওত ধাতু ও শুন্ভ ধাতু ভাষশ বুঝায়। কেহ কেহ বলেন যে ভাসিয়া যাঁওয়! 
এবং হিংসা করা বুঝায়। অতঃপর অনুনাসিক বর্ণাস্ত ধাতু কথিত হইতেছে। 
তগাধ্যে কমি ধাতু পর্য্যস্ত ১*টা ধাতু অনুদাত্তেত আত্মনেপদী। ক্ষিণি, ঘুশি, স্বৃণি, 
ধাতু গ্রহণ, করা বুঝায়? সুস্হয়। এবং ইত্বহয়। খি্তে। জিথিথে। খুপততে। 
ভূখুগ্ে ত্বতে । জন্বণে। থুণ ও ঘূর্ণ ভ্রমণ করা বুঝায় । ঘোণতে। ঘূর্ণতে। 
এই ছুই ধাতু তুদাদি হইলে পরন্মৈপদী হয়। পণধাতু ব্যবহার ও স্ততি বুরায়। 



৮৪ সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

১৫৯1] ম্বোশ্চ 1০৮1 ২1 ৬৫। 

মান্তম্ত ধাতোন্মস্ত নকারাদেশঃ স্যাম্মকারে বকারে চ পরে। ণত্বম্। 
চক্ষমিবহে, চক্ষণুহে। চক্ষমিমহে, চক্ষণহে। ক্ষমিষ্যতে, ক্ষংস্যতে 1. 

ক্ষমেত। আশিষি। ক্ষমিষীষ, ক্ষংসীষট । অক্ষমিষ্, অক্ষংস্ত । কমু ১০. 
কান্তো । কান্তিরিচ্ছা । 

১৬০ । কমের্নিউ। ৩।১। ৩০। 
স্বার্থে। ভিত্বাৎ তঙ্। কাময়তে। 

১৬১। অয়ামস্তান্বায্যেতন্বিষ্তষু। ৬ ৪1 ৫৫1 
আম্ অন্ত আলু আয্য ইত, ইঞ্ু এযু ণেরয়াদেশঃ স্যাণ্ড। বক্ষ্যমাণ- 

লোপাপবাদঃ। কাময়াঞ্চক্রে। আয়াদয় আর্ধধাতৃকে বা। চকমে। 
কাময়িতা, কমিতা । কাময়িষ্যতে, কমিষ্যতে । 

১৫৯। কমু কাস্তাবিতি। অন্ত পিওভাবে উদ্দিতো বেতি ত্ারামিডিকল্পঃ। কতমিত্ব।। কাস্বা। 
নিষ্ঠায়াস্ত ষস্য বিভাবেতি নিষেধাৎ কান্তঃ। 

১৬১। অর।মিতি। নামস্তেতি নুত্রিতেপি ণেরনিটাতি বক্ষ্যমাণলোপত্ত নিষেধে গুণায়াদেশয়ো; 
সতোঃ কাময়ঞ্কক্রে ইত্য।দিরূপাঁণি সিধ্যস্তোব। তথাপি ল্যপি লঘুপূর্ববাদিত্যে বমর্থমায়দেশবচনম্। 

পন ধাতুর পৃথক্ নির্দেশ হেতু স্বতি অর্থই বুঝায়। ব্যবহারার্থে পনি ধাতুর 
সাহচর্ধ্য হেতু পণি ধাতুর উত্তর ও স্ততি অর্থে আয় আদেশ হয়। বথা, পণতে। 

পেণে। পণিতা। ইত্যাদি । কেবল স্তুতি অর্থে অন্ুবন্ধের চরিতার্থত্ব হেতু আয় 
প্রতায়ান্তের উত্তর আত্মনেপদ হইবে না। পণাক়তি। পণায়াঞ্চকার। পেণে। 
পণীয়িতাসি। গঈণিতাসে। পণাধ্যাৎ্। পণিষীষ্ট । পণায়তি। পনায়াঞ্চকার । 
পেনে। ভাম ধাতু ক্রোধ কর! বুঝায় । ভামতে। বভামে । ক্ষমূ সহন বুঝায়। 

ক্ষসতে । চক্ষমে । চক্ষমিষে | চক্ষংসে। চক্ষমিধেক । চক্ষন্ধ্বে। চক্ষমিবহে। 
১৫৯। মকাঁর ও বকার পরে থাঁকিলে মকারাস্ত ধাতুর মকার স্থানে নকারাদেশ 

হয়। তাহার ণত্ব হয়। চক্ষণুহে। চক্ষমিমহে, চক্ষখাহে। ক্ষমিষাতে, ক্ষংস্ততে। 
ক্ষমেত। আশীর্বাদ অর্থে যথা, ক্ষমিবীষ্ট, ক্ষংবীষ্ট। অক্ষমিষ্ট, অক্ষ-স্ত। কসু ধাতু 
কাস্তি অর্থাৎ ইচ্ছা বুঝায়। | | 

১৬০1 কম ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিঙ্ হয়। ও ইৎযাঁয় বলিয়। তাহার উত্তর তঙ 
আদেশ হয়। কাময়তে। 

১৬১। আম, অন্ত, আলু, আয্য, ইত্বু ও ইঞ্চু প্রত্যয় পরে থাকিলে ণিস্থানে 
অয়াদেশ হয়। এই অয়াদেশ বক্ষ্যমাণ লোপের অপবাদ । কাময়াঞ্চক্রে। আসাদি 
প্রত্যয় আর্ধ ধাতৃক পরে বিকল্পে হয়। চকমে । কাময্লিতা, কমিত|। কাময়িষ্যতে, 
কমিষ্যতে | ্ 



তিউস্তভার্দিপ্রকরণম্। ৮৫ 

১৬২1 ণিশ্রিন্রত্রভ্যঃ কর্তরি হহ। ৩।১1৪৮। 

গ্যন্তাৎ শ্যাদিত্যশ্চ ট্রেশ্চঙ স্যাৎ কত্র থে লুভি পরে। অকাম ই 
অ তেতি স্থিতে। 

১৬৩ । ণেরনিটি। ৬ ৪1 ৫১। 

অনিডাদাবাদ্ধধাতুকে পরে ণের্পোপঃ স্যাৎ। পরত্বাদদেরনেকাচ ইতি 
যণি প্রাপ্তে। গ্যল্লোপাবিয়ঙ্যণ্গুণবৃদ্ধিদীর্ষেভ্যঃ পূর্বববিপ্রতিষেধেনেতি 
বর্তিকম্ ।০। ণিলোপম্য তু পাচয়তেঃ পাক্তিরিত্যাদি ক্তিজন্তমবকাশ 
ইতি ভাবঃ॥ বস্ততত্বনিটাতিবচনসা মধ্যাদাদ্ধধাতুকমাত্রমস্য বিষয়ঃ। তথা 
চেয়ডাদেরপবাদ এবায়ম্। ইয়ড্। অততক্ষ। যণ্। আটিটত। গুণঃ। 
কারণা। বৃদ্ধিঃ। কারকঃ। দীর্ঘঃ। কাধ্যতে। 

প্রস্তনঘ্য। সঙ্গমযা। ন হাত্র গুণয়াদেশৌ লঙোতে। আম্। .কারয়ামাস। গঞ্জুত্তে! মওয়ন্ত:। 
তৃতৃুবহিবসিস।ধিগডিমডিজিন্দিতাশ্চেত্যৌণদিকে। ঝচ। ঝোহস্তঃ। স্পৃহিগৃহীত্যালুচ্। স্পৃহয়ালুঃ। 
শরদক্ষিম্পূনিগৃছিভা ইতোপ।দিক আধ্যঃ। ল্পৃহয়ায্যঃ। ভ্তনিহৃবিপুষীত্যোণ।দিক এব ইত্বছ। 
সতনরিত্ব,ঃ। থেশ্ছন্দসীতি ইঞ্ুচ। বীরুধঃ পাররিকবঃ। | 

১৬২। ণিশ্রিজিতি। চেঃ সিচোহপবাদঃ | 
১৬৩। পেরনিটাতি। ণেরিতি ণিড্ণিচোগ্রহণম্ এবমন্ত্রাপি বোধ্যস্। অনিষ্টটতানেনাধিকুতবার্ধ- 

. ধাতুক ইত্যেতছিশেহাতে । বন্িস্থিধিরিতি তদাদিবিধিঃ অতো লোপ ইত্যম্সাল্লোপ ইতি চাঙ্ুবর্ততে 
তদ্ধাহ। অনিড।দাবিত্য।দি যণি প্রাপ্ত ইতি নম পরত্বাদিষত্যণাদিবিধয়ো যথাসম্ভবমত্র সম্ত নাষ। 

তেষু স্থানিবস্তাবাগ্নিগ্রহণেন গ্রহণ।ল্লোপো ভবিষ্যতীতি চে মেবং শঙ্কাম। ইয়ঙাদেশে হ্ন্তলোপঃ 
প্রমজ্যেতেতি দোঁধঃ হ্াৎ। এতচ্চ অতো! লোপ ইতি সুত্রে ভাষ্যে স্থিতম্। নচাত্রকারণা কারক 
ইত্যাদৌ। গুণবুধো।ঃ কৃতয়োরস্তরঙ্গ তাদয়হয়াদেশয়োঃ কৃতয়োরস্তান্ত লোপঃ প্রাপ্নোতীতি কথমিয়ঙাদেশে 
এব দোষ উক্ত ইতি শঙ্কাস্। বার্ণাদাঙ্গং বলীয় ইতায়ায়ো। বাধিত্বা ণিলোপো ভবিষাতীতি ভাবা- 
গন্বাৎ। প্াল্োপাবিতি। ণিলেপঃ ইয়ঙ্যণগুপবৃদ্ধিদীর্ষেতাঃ পৃর্ববিপ্রতিষেধেন। অল্লোপন্ত বৃদ্ধি- 
শ্ীর্খাভামিতি বিবেকঃ। ণিলোপন্ত নিরবকাশত্বেন বার্তিকন্টোক্তিসস্ভব এব নাশম্তীতাত আহ। 
পক্তিরিত্যার্গি জিজন্তমিতি। তত্র তিতুত্রেতীগ্লিষেধা্দিতি ভাবঃ। বচনসামর্থ্যাদিতি। অবং ভাবঃ। 
পেরিত্যেতাবতি সুত্রে কৃতেহপ্য।দ্ধধাতুক ইতানুবৃত্তা। আর্ধধাতুকে পরত: প্রবর্ম।নো৷ শিলোপ ইয়ভ্যণ। 

দিভির্ধাধিতঃ সন্ পরিশেষ।ৎ ক্তিচ্যেব শ্তাদিতানিটীতান্ত বৈযর্থাং প্রসজোত তথা চানিডাদা।দ্বধাতুকং 
সর্ধবসপান্ত বিষয়ে! ন তু ক্রিজন্তমেবেতি। অয়মিতি। পিলোপ ইতার্থঃ। অলোগাংশে তু বচনম 
পেক্ষিতমেব। তেন চিকীর্ধক ইত্যত্র বৃদ্ধিঃ চিকীর্ধ্যাদিত্যর অকৃৎসার্কেধেতি দীর্ঘং বাধিত্বা পূর্বব- 
বিপ্রতিযেধেনাতো লোপে ইতি লোপ ভবতীতাহুঃ। 

১৬২ ণিজস্ত, ধাতু এবং শ্রি, ক্র প্র ক্র ধাতুর উত্তর লুঙ্ পরে থাকিলে কর্তৃত্রি 
বাচো চিস্বানে চঙ আদেশ হয়। : অকাঁম ই অত এইরূপ থাকিলে । 

১৬৩।: অনিট্ আর্্ ধাতুক বিভক্তি পরে থাকিলে পিক লোপ হয় $ প্ 
হেতু “এরনেকাচঃ” এই স্তর দ্বারা যণ্ প্রতায়ের প্রাপ্তি হইলে ইন্বঙ, যণ. জা দাদ, 



৮৬ সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

১৬৪। গো চট্্প্ষায়। হ্ন্যঃ। ৭1৪1১ 

চঙপরে ণৌ বদজন্তস্যোপধায়। হুস্বঃ স্যাু। 

১৬৫। চডি। ৬।১।১১। 

চডি পরে অনভ্যাসম্য ধাত্ববয়বস্তৈকাচঃ প্রথমস্য দ্বে স্তোহজাদেত্তু 
দ্বিতীয়ত । 

১৬৬। সন্বল্পঘুনি চঙ্পরেহুনগ্লোপে । ৭। ৪ । ৯৩। 
চঙপরে ইতি বুত্রীহিঃ। স চাঙ্গস্তেতি চ ছ্বয়মপ্যাবর্তীতে । অঙগসংজ্ঞানি- 

মিত্তং যচ্চঙ্পরং ণিরিতি যাব তগ্পরং যল্লঘু তত্পরো যোহঙলম্যাভ্যাস- 
সতহত সনীৰ কার্য্যং স্তাৎ ণাবগ্লোপেহসতি । অথবাঙগস্তেতি নাবর্ততে। 
চঙ্পরে ণৌ যদঙ্গং তস্য যোহভ্যাসো লঘুপরস্তশ্যেত্যাদদি প্রাড। 

১৬৭। সন্যতঃ1। ৭181 ৭৯। 

অভ্যাসষ্টাত ইকারঃ স্যাৎ সনি । 

১৬৪1 পাবিতি। উপধায়াঃ কিম্। অচকাজ্ীৎ। ূ 
১৬৬। সম্বল্পঘুনীতি। চঙ্গর ইত্যেতাবতৈব পিরিতি ন লভ্যতে। শ্রিজ্রক্রবামপি চঙ্পরত্বাদত 

আহ। অঙ্গসংজ্ঞানিমিতমিতি । অঙ্গস্াভ্যাস ইতি। অন্বস্ত যেদ্বে বিহিতে তয়োঃ পুর্ববোহভ্যাস 
ইত্যর্থঃ। অঙ্গন্তেতি নানুবর্তত ইতি । অন্ষিংস্ত ব্যাখ্যানে চঙ্গপরইত্যেতাবতৈব পিরিতি লভাতে। 
শ্রিহক্ষযু পরেধু অঙ্গত্বাসম্তবাদতে। ব্যাচষ্টে। চঙ্পরে ণৌ৷ যদঙগমিতি। চঙ্গরে ইত্যন্তৈব ব্যাখ্যানং 
ণাঁবিতি জ্ঞেয়ম। অনপ্লোপে 'কম্। অচকথৎ। 

১৬৭। সম্ভতইতি। অত্র লোপে।হভ্য।সম্তেত্যতোহভ্যাসন্তেতি ভূঞামিদিতাত ইদ্শ্রহণং চান্দবর্ততে 
তদাহ। অভ্যাসম্তেত্য।দি তপরকরণং কিম্। পাপচ্যতঃ সন্। পপচিষতে। নচসনি ফোহভ্যাসঃ 

ও দীর্ের উত্তর পূর্ব বিপ্রতিষেধ হেতু ণি ও অকারের লোপ হয়। *। ণিলোপের 
উদ্দাহরণ ঘথ1, পাঁচয়তে । পাক্তিঃ। ইত্যাদি ক্তিজন্ত বিষয়ে অবকাশ। বাস্তবিক" 
অনিটু পরে এই বচন অসমর্থ্য হেতু আর্ধধাতুক মাত্রেরই রিষয়। তখাচ ইহা 
ইয়ড আদির অপবাদ। ইয়ঙ। অততক্ষৎ। যণ্। আটিউৎ। গুণ। কারণা। 
বৃদ্ধি। কারঃ। দীর্ঘ। কার্যাতে। : 

১৬৪ । চঙ্ পরে থাকিলে ণিজস্ত ধাতুর উপধার হন্য হয়। 
১৬৫। চঙ্পরে থাকিলে অনভ্যন্ত একাচ্ ধাতুর অযয়বের দ্বিত্ব হয় এবং অজাছি 

ধাতুর দ্বিতীয়াবয়বের দ্বিত্ব হয়। 
১৬৬। (চঙ্ পরে আছে যাহার তাহাকে ) চঙ্পরে অঙস্ত এই ছুই পদের অনু. 

বৃত্তি হইতেছে। অঙ্গসংস্ঞা নিমিত্তক যে চু পর ণি, তৎপরর্ভাী যে লঘু তৎপর যে 
অঙ্গ, তাহার অভ্যাসের সন্ পরে যেরূপ কার্ধ্য তদ্রপ কার্ধা হন্ঘ। ণি ও অন চলোপ 
পরে না৷ থাকিলে । অথবা! “অন্ত” এই পদের অন্ধুবৃত্তি হইবে না চঙ্পরে থাকিলে 
ণি পরে ষে লডপর অঙ্গ তাহার অভ্যাসের এইবপ পূর্বববৎ অর্থ করিলে হইতে,পারে। 



তিওন্তভাদিপ্রকরণম্ । ৮৭ 

১৬৮) দীর্ধো লঘোঃ। ৭1 *৯৪। 

লধঘোরভ্যাসন্য দীর্ঘঃ শ্যাঁৎ সন্বস্তাববিষয়ে । অচীকমত । ণিউভাবপক্ষে | 
কমেশ্চেশ্চড, বক্তব্যঃ | ০। ণেরভাবান্ন দীর্ঘসন্বস্ভাবৌ । অচকমত। 

্ ংজন্কায়াঃ কার্যযকালত্বাদঙ্গং যত্রে দ্বিরুচ্যতে । 
তত্রৈব দীর্ঘ: সম্বচ্চ নানেকাক্ষিতি মাধবঃ ॥ 
চকান্ত্যর্থাপয়ত্যুর্ণোত্যাদ নাঙ্গং দ্বিরুচ্যতে | 
কিং ত্বহস্যাবয়বঃ কশ্চিতস্মাদেকাক্ষ্দিং ছ্বয়ম্ ॥ 
বন্তজতোহঙন্যাবয়বো যোহুভ্যাস ইতি বর্ণনা । 
উর্ণে৷ দীর্ঘোহর্থাপয়তোৌ দ্বয়ং স্যাদিতি মন্মহে ॥ 
চকাস্তো তৃভয়মিদং নস্যাৎ স্যাচ্চ ব্যবস্থয়া । 
ণের্বিবিশেষ্যং সন্নিহিতং লঘুনীত্যঙ্গমেব বা ॥ 
ইতি ব্যাখ্যাবিকল্পস্য কৈয়টেনৈব বর্ণনা । 
ণেরগ্লোপেহপি সন্বন্ধস্বগিতামপি সিদ্ধয়ে ॥ 

সপ্রিমিস্ত ইতি বিজ্ঞানাত্তপরকরণাভাবেহপি নেক্তাতিপ্রনঙ্গঃ অভাসন্তেহ যড়িমিতত্বাদিতি বাচ্যষ্। 
তাদৃশবিবক্ষায়।মধীবিধীতাত্যাদাধব্যাপ্ডেঃ ন হি কারা নিমিত্ত্বেনাজীয়তে যদ্যাশ্রীয়েত তরি ছিবচনেই" 
চীতি নিধেধেন রিস্শব্দস্ত দ্বিত্বাপ্রবৃত্ত।বরিরিষতীতাদি ন সিধোৎ। নম্বেবং পিপক্ষতীত্যার্দাবব্যাপ্তিঃ 
অক্যাসন্য মন্পরত্বাভাবাং। নচযেননাবাবধানন্।য়েন সন্প্রবৃত্যা বাবহিতেহপাজাসম্তেত্ং স্তাদেবেতি 
বাচাদ্। প্রতীধিবতীতাযাদাবভ্যাসচ্কাব্যবহিতমন্পরত্বসস্ত বাছুক্তস্ায়প্রবৃত্তিরিতি চে্ত্রাহঃ। সনা ধাতু- 
সাক্ষিপ্য যুনি যো৷ ধাতুঃ সন্নস্তস্ুদীয়াভ্যাসন্তেতি ব্যাখ্যানে নোক্তদ্দোষঃ | 'ন চ সনি পরে জভ্যাসন্যেতি 
বথাশ্রতং পরিত্যঞ্যোক্তব্যাখ্যানে কিং মানমিতি বাচ্যম্। তপরকরণন্তৈব তত্র মানত্বাৎ। কিঞ্চ 
অকারগ্রহণমপি তত্র মানম্। অন্যথ। সনীত্যেব জ্রয়াৎ। তাবতাপ্যধীবিতীত্যান্দাবিভ্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধেরিতি। 

১৬৮ । দ্বীর্ো লঘোরিতি। লধোরভ্যাসম্তেভি। নন অজ্ঝল্সমুদায়ন্তাভ্যাসন্ত লঘুসংজা। ছুর্লতা হন্বং 
লঙিতি শুত্রিতত্াৎ। নৈষ দোষঃ। ইমে হি ন সমানাধিকরণে বষ্ঠো কিত্ত ব্যধিকরণে তথা 
বথোদছ্দেশপক্ষে তু বাকৈকবাকাত। ইত্যান্তি বিশেবঃ। তত্রেদানীং কাধ্যকালপক্ষপাতি মাধবমতং 
ভাঘদ্ব্যাচ্ট্রে। সংজ্ঞার ইত্যাদ্দিন! শ্লোকছয়েন। অঙ্গং যত্রেতি। অরং ভাবঃ। সম্বল্লঘূনি দর্ষে। 
লঘোরিতি সুত্রঙ্গয়ে জঙ্গন্তেতানুবর্ততে । অভ্যাসন্তেতি চ। তেনাঙ্গ্ যে দ্ধে তয়োঃ পূর্বের্বাভাস- 
জকত্তন্চেতি কলিতম্। দ্ধে ইতাত্র চ উচ্চারণে ইতি বিশেষাসমর্পকমধ্যাহিয়তে তচ্চ কৃদস্তং 

১৬৭। সন্ পরে থাকিলে অভ্যাসের অকার স্থানে ইকার হয়। 
১৬৮) সন্বদ্ ভাববিষয়ে লঘ্ুসংজ্ঞক অভ্যাসের অকার স্থানে ইকার হয়। ণিচের 

অভাৰপক্ষে কমি ধাতুর উত্তর ট্িশ্থানে চঙ্ আদেশ হয়। ণির অভাব হেতু দীর্ঘ ও 
সন্বস্কাব হুক্মনা। ঘআঅচকমত। যেস্থলে কার্য্য কালত্ব হেতু সংজ্ঞার অঙ্গী ত্বিরুক্ত 
হয়, সেইস্লেই দীর্ঘ ও সন্বৎ কার্ধ্য হয়। অনেকাচ্ স্থলে হইবে না। ইহা মাধবের 
মত।. হদি বল, মাধব মতে কাল ধাতু, অর্থাপি ধাতু এবং উগুণধাতুর দীর্ঘ ও সম্বৎ- 
ভাব হইবে কিনা? তাহা এই ঙ্লোকেই দেখাইতেছেন। যথা, চকাস্তি। 



৮৮ সিদ্ধাস্তকৌমুদী 

অথ ক্রম্যন্তান্ত্রিংশৎ পরঈরপদিনঃ। অণ ১ রণ ২ খণ ৩ ভগ ৪ 

মণ ৫ কণ ৬ ক্ষণ ৭ ব্রণ ৮ ভ্রণ ৯ ধবণ ১০ শব্দার্থাঃ। অণতি। রণতি ॥ 

বণতি। বকারাদিত্বাদেত্বাভ্যাসলোপৌ ন | ববণতুঃ। ববণিথ। ধণি- 
রপি কৈশ্চিত পঠ্যতে । ধণতি। ওণু ১১ অপনয়নে। ওণতি। ওণাঞ্চ- 
কার। শোণু ১২ বরণগত্যোঃ | শোগতি। শুশোণ। শ্রোণু ১৩ সঙ্ঘাতে । 

০৯১ | 2 পপ শশা তা? শর পবা পপির 
ক শপ দা ন্ পপা 

তদ্যোগাঙগঙ্গক্তেতি কন্দখণি ঘঠী তেন যহাঙ্গং রাতে তাত্রেব দিন দীর্ঘসন্বতস্তাবৌ স্ত ইতি। অচীকরৎ। 

অগীপচৎ। যুক্তং চৈতৎ। অঙ্গস্তেতি হষ্ঠা কারকবিভক্তিহদম্তবে তছুপেক্ষ্য শেষবচীত্বকল্পনায়। 

' ম্বন্ত।ষ্যত্বৎ। নাঙ্গং ছ্বিরচাতে ইতি ।' এবক্চাচচকাসৎ। আর্তথপৎ। ওণুনবদ্ ইত্যেব ভবতীতি 

ভাবঃ। অবয়নঃ কশ্চিদিতি। হলাদেঃ প্রথমাবয়বে! দ্বিরচাতে অজাদেস্ত্ দ্বিতীয়/বয়ব ইত্যর্থ:। 
অঙ্গং যত্র দ্বিরচ্যতে তত্র পুর্বহ্ত দবীর্ঘসন্বস্তাঁবৌ বিধিয়মনৌ একাক্ষেবেতি চ ফলিতৌ । কিঞ্চ। 
অন্মিন্পক্ষে একাচ ইত্যঙ্গস্ত বিশেষণং শব্দতোপি হুলভমেক।চে। দ্বে ইতাধিকারাদ্িত্যশায়ন|হ। 

চাভ্যাসাবয়বন্তা লঘো দীর্ঘ ইত্যর্থ:। লঘুনি চঙ্পরেহুনগ্রেরপে ইতি সন্দমিহানুবর্ততে । ভচ্চ প্রাথদেব 
ছ্বেধা ব্যাখ্যেরং তদাহ। সম্বস্ভাীববিষয় ইতি। হল।পেরিতি প্রাচোক্তমিহে।পেক্ষিতং নিশ্মাণত্বাথ। 

ন হি মুনিত্রত্েবক্তিং বিন! হলাদেরিতি ব্যাখ্যাতুমুচিতম্। ন চৈবমৌন্দিদৎ অ্রটাদতা।দৌ দীর্ঘ: 
স্ত/ছিতি শঙ্কাম্। অঙ্গলঘোরুভয়েরপি ণিচং প্রতি বিশেষ্যত্বে দীর্ঘহ্ত তত্রাপ্রাপ্ডে । চঙ্পরে হি যদঙ্গম্ 
উন্দ ইতি নত দীয়োহভা।সো ন বা চঙ্পরপিচ্পরং বল্পধু তৎপরঃ। এতেন অটউটদিত্য।দিভাষ্যোদা- 
হরণষেব হল।দেরিভি ব্যাখ্যানে প্রমাণমিতি কেধাঞ্িছুৎপ্রেক্ষাপি গ্রতুক্তা দীর্াপ্র1প্যবোদহরণ- 
সৌষ্ঠবন্তোক্তত্বাৎ। লধঘোঃ কিম্। ক্ষ হিংসায়াম্। অচিক্ষৎ। শাস্ত্রে অন্মিন্ কার্ধযকালং সংজ্ঞ|- 

পরিভাবং যথোদ্দেষং সংজ্ঞ/পরিতাষন্গিতি পক্ষদ্বরমপ্যন্তি জাতিব্যক্তিপক্ষবৎ। তথা চ পূর্ববোহভ্যাস 
ইত্যন্ত সম্বলধুনীত্য। দিন! সহ পক্ষদ্বয়েইপি একবাক্যতা সমানৈব তথাপি কার্যাকালপক্ষে পর্ৈকবাকাতা। 
ভন্মাদ্দেকাক্ষিতি। শ্াাদেতৎ। উক্তরীতা। হুম্হলাদিশেষচুত্বাদীন্তপি অনেকাক্ষু ব স্থাঃ। ন 
চেষ্টাপত্তিঃ । দিদ্রানতি। দিপরিদ্রাসতি জিগণয়িষতীত্যাদিলক্ষান্ত সর্বসম্মতত্বাৎ। তত্গির্বাহীর্ঘং 
যথোদ্দেশপক্ষ আঞ্ী়ত ইতি চেৎ তি ইহাপি স এবোচিতঃ। অর্থাধিকারপক্ষন্ৈবাত্যরিতত্বাদ্ 
বত্যাদিযু স্বীকৃতত্বাচ্চেতি অভিপ্রেত্যাহ। বস্তত ইতি । উণোঁ দীর্খ ইতি। স্যাদিত্যপকৃষ্যতে | 
শুধুনবৎ ইহ সন্ধস্তাবস্ত নোপবুজ্যতে ণৌ কৃতহ্যাদেশহ্ত স্থানিবন্তাবেন লিষেধেন ব1 মুশবান্ত গ্থিন্ছে 
সতি অভ্যাসে অবর্ণাভাবাদিতি ভাবঃ। অর্থাপয়তাবিতি। অর্থমাচষ্টে ইত্যর্থে শিচ্যাপুগাগমে ততশ্চ 
চেশ্চঙি দীর্ঘন্য সম্বদিতীত্বস্ত চ প্রবৃত্ত আতাঁখপদ্দিতাযৰ ভবতীতি ভাবঃ। অর্থ উপয়াফায়ামিত্যান্ত 
তু চঙ্পরে ণৌ আর্ধতেতি ভবতি ন তত্র দীর্ঘসন্বস্তাবয়োঃ প্রবৃত্তিরিতি চুরাদৌ শ্ষ,টাভবিধ্যতি। 
উভরমিতি। দীর্ঘঃ সন্থচ্চেত্যেতদ্ ছ্বয়মিত্যর্থঃ। ন হ্যাৎ জ্ঞাচ্চ স্য্যবস্থয়েতি। চঙ্পরে শো যল্পঘ্বিতি 

অর্থাপয়তি। উর্ণোতি। ইত্যাদি স্থলে অঙ্গের দ্বিত্ব হইবে না। কিন্তু অঙ্গের 
কোন অবরবের দ্বিত্ব হইবে । এই হেতু একাচ্ বিষয়েই দীর্ঘ ও সন্বস্তাব 
এই ছুইটার প্রবৃত্তি হইবে। অনেকাচ্ বিষয়ে হইবে না। চকাস্তি ইত্যাদিস্কলে 
'অনেকাছ্ হইয়াছে সুতরাং দীর্ঘ ও সনবদৃভাঁব হইবে না। অধিকার পক্ষের শ্রেক্ঠত্ব 
হেতু ও বৃত্তিতে এইরূপই স্বীকৃতত্ব হেতু মাধবের মতকে কোন আচার্য দূধিতেছেন। 
যথা, বাস্তবিক আমার মতে জঅঙ্গাবয়ব যে অভ্যাস, এইরূপ বলাতে উ ধাতু ও 
অর্থাপি ধাতু বিষয়ে দীর্ঘ ও সন্বস্থাব হইবে। চকাস্ ধাতুস্থলে কিন্তু এই 



তিউন্তভ্বাদিপ্রকরণম্। ৮৯ 

শ্রোণতি। শ্লোণু ১৪ চ।  শোণাদয়ন্্রয়োহম্টুঞ্তালব্যোক্সাদয়ঃ | পণ ১৫ 
গতিপ্রেরণক্লেষণেষু। প্রৈণ্ ১৬ ইতি কচিত পঠ্যতে । পিপ্রৈণ। খ্রণ ১৭ 
শব্দে । উপদেশে নান্ভোহয়ম্। রযাভ্যামিতি পত্বম্। এণতি । নোপদেশফলং 
যউলুকি। দগ্রন্তি। বণেতাপি কেচিৎ। বেণতুঃ। বেণিথ। কনী ১৮ 
দ্ীপ্ডিকান্তিগতিযু । চকান। ষফ্টন ১৯ বন ২০ শব্দে । স্তনতি। বনতি। 
বন ২১ ষণ ২২ সম্ভক্তৌ। বনেরর৫থভেদাৎ পুনঃ পাঠঃ। জনতি। 
সান। সেনতুঃ। ৃ 

লন সাজ লহ তপস অত লে উস পপ লপতভর ৯ সপ 

ব্যাখ্যানে নস্ত।ৎ চঙ্পরে ণৌ যদঙহ্গমিতি ব্যাখানে তুন্তাৎ। এব অচচকাঁসৎ। অচীচকাসদিতি 
ব্যাখাাভেদেন রূপস্বয়মিত্যর্থঃ। ননু যথা চঙ্পরে গে যল্লঘ্বিতি ব্যাখা।নে যেন নাবাবধানন্য|য়েন 
অপীপচদিতাদাবেব উত্ভক্ং ভবতি ন ত্বনেকব্যবায়ং অচচক।সদিত্যাদে তথা স্।রসাম্যেন লথুনি 
সোশহত্য।ল ইতাত্র।প্োকেনৈব ব্যবায়ন্ত স্বীকাধাহ[দচিক্ষণদিতায।দে। সহ্বদিতীত্বং ন হ্যাদিতি চেদত্রাহঃ | 
অবস্মটহরেতীত্বপবাদেন অত্ববচনেন তুলাজ।তীয়াপেক্ষেণ সংষোগহ্ত বাবধানেহপি ইহ্বন্ জ্ঞাপিত- 

ত্বাস্নেক্তদেষঃ । অতথব দীর্যো লঘোরিতি সুত্রে লঘোরিতি সার্থকং মাধবোহপি ভাগৃধাতাবিখমেবাহ। 
এবধ বদন যখোদ্দেশপক্ষমেবাশিশ্রিয়ৎ। তথাচ উণুধাতে। বত্তেনোক্তমৌণুনবদিতাত্র দীর্ঘ লঘো- 

*রিত্যভা।সন্ দীর্ঘে। ন ভবতি চঙ্পরে ণৌ ষদঙ্গং তশ্ত যোহভ্যাস ইতি শত্রার্থাৎ। অত্র তু অঙ্গা বয়বাভা।সে! 
ন তঙ্গসহেতা।দি। তত্র তন্যাপি আশ্রহো। নান্তীতি গনাতে অতএব চকান্ত(বচীচকানদিতুাদ্াজহার । 
তথা চ মততেদ।ভিপ্র।য়েণ পূর্বাপরগ্রস্থবিরেধঃ স্মাধের ইতি কাতস্ত্রপরিশিষ্টে তিত্দীর্ঘবোঃ 

অজীজ।গরদিতুদাহৃতম্ । তন্মতগ্বয়েহপাসস্তবাছুপেক্ষ্যম্ । ব্যবস্থামেব বিবৃপোতি । ণেরিতি। 
সন্নিহিতমিতি হেতুগর্ভবিশেষণং লঘুনীত্যেতৎ ণের্বিশেষ্যং ভবতি সম্নিহিতত্বাদিত্যর্থঃ | অঙগমেবেতি । 
অস্য চঙ্পরে হইতাত্র অদেশরূপচঙংশে আকাজঙ্ষাভাবেহপি ণাবিতি প্রতায়াংশে উত্িতাকাঙ্জত্ব দিতি 
হেতুং স্পষ্ট এবেতি ভাবঃ। কৈর়টেনেবেতি। তথাচ একং হরদত্তমতম অপরপ্ধ কৈয়উমতমিতি 
বিষয়বিভাগেন ব্যাচক্ষাণ! উপেক্ষ্যা। ইতি ভাবঃ1 চঙ্পর ইত্যাবর্ত্য অগ্লোপবিশেষণভয়।পি যোজিভং 
তন্ত ফলমাহ। ণেরিতি। শ্রিজ্রক্রধু পরত্তো! অন্নোপিত্বাসম্তভবাদিহাপি চঙ্পর ইত্যেন্তাবতৈৰ ণাবতি 
লভ্যতে ইতি বোধাম্। অগিতামপীতি । পচিকমিশ(ক প্রভৃভীনামিত্র্থঃ। নহীৎস'জ্ঞকাদৌ। লোপো। 
পিচং প্রতীক্ষত ইতি ভাবঃ। নোপদেশফলমিতি। অনুম্থার ইত্যর্থঃ দংপ্রস্তীতি। সুগতোহনু- 
নামিকাস্তবক্কেত্যভ্যা সন্ত লুক। 

ণির বিশেষ্য লঘু বটে এবং অঙ্গও বটে। এই ব্যবহারানুসারে কদাচিৎ দীর্ঘ ও 
সন্বস্তাব হইবে। কৈয়ট এইরূপ বৈকল্িক বাধ্য! করিয়াছেন। অগিৎ ধাতুর 
দীর্ঘ ও সন্বস্ত।ব সিদ্ধির জন্য ণির অগ্নোপ বিষয়ে সম্বপ্ধ করিলেন। অনন্তর ক্রমি 
ধাতু পর্য্যন্ত ৩০্টা পরশ্মৈপদী ধাতু বলিতেছেন। অণ, রণ, বণ, ভগ, মণ, কণ, 
ক্ষণ, ব্রণ, ভ্রণ ও ধবণ ধাতু শব্দার্থক। অণতি। রণতি। বণতি। বকারাদিত্ব হেতু 
এত্ব এবং অভ্যাসের লোপ হইবে না। ববণতুঃ। ৰবণিথ। কেহ কেহ ধণি ধাতুর ও 
এই 'অর্থ বলিয়া থাকেন। ধণতি। ওপ্ ধাতু অপনপনন করা । ওপতি। ওণাঞ্চকার। 
শোগু ধাতু বর্ণ ও গতি বুঝায়। শোণতি। শুশোণ। শ্রোণ ও শ্লেংণি ধাতু সংঘাচে+ 
শ্রোখতি। শোণাদি ৩টী ধাতু তাশব্য ও উশ্মাদি। পৈণু গতি, প্রেরণ ও 

ক (১২) 
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১৬৯। যেবিজ্ঞস্ত। ৬। ৪। ৪৩1 
জনসনখনামাত্বং বা স্যাদ্্যাঁদৌ ক্কিতি। সায়া, সন্যাৎ। অম ২৩ 

গত্যাদিযু। কনী দীপ্তিকাস্তিগতীত্যত্র গতেঃ পরয়োঃ শব্দসম্ভক্ত্যোরাদি- 
শব্দেন গ্রহঃ। অমতি। আম। দ্রম ২৪ হন্ম ২৫ মীম্ব ২৬ গতৌ। দ্রমতি। 
দদ্রাম। হ্থ্যন্তেতি ন বৃদ্ধিঃ। অদ্রমীতৎ। হন্মতি। জহম্ম। মীমতি। 

মিমীম। অয়ং শবে চ। চমু ২৭ ছমু ২৮ জমু ২৯ জ্মু ৩০ অদনে। 

১৭০ | িবুক্রমুচমাং শিতি। ৭। ৩। ৭৫। 
এষামচো দীর্ঘঃ স্যাচ্ছিতি। আডি চম ইতি বজ্ঞব্যম্ ।০। আঁচা- 

মতি। আডি কিম্। চমতি। বিচমতি। অচমী। জিমিং কেচিৎ 
পঠস্তি। জেমতি। ক্রমু পাদবিক্ষেপে | 

শাজাজাটি 

১৬৯। গত্যাদিঘিতি। গতিশব্দসম্তক্তিধিত্যর্থঃ। মীম্ব। খদিৎফলম্ত লাঙ্োগীতি নিষেধ | 
অমিমীমৎ। 

১৭০ হিবুরুত্বিতি। ভ্তীবতি। ক্লাম্যতি। আডি চম ইতি । ষ্টিবুকুমুআচমামিতি বৃত্ধিকারোক্ক- : 
পাঠোহযুক্ত ইতি ভাবঃ। ভিমিক্ষেচিদিতি। তথাচ জেমনমিতি ভোজনে প্রযুপ্রতে । 

প্লেষণ বুঝায়। কোন গ্রন্থে পৈথু ধাতু পঠিত আছে। পিপৈণ। এন শব্দে। 
উপদেশার্থে এই ধাতু নকারান্ত হয়। প্রণতি। প্রযাত্যাং” এই হ্ত্র দ্বার! ণত্ব হয়। 
এখতি। যঙ্ লুক্ বিষয়ে নোপদেশ ফল জান! যাইবে। দগ্রস্তি। কেহ কেহ বলেন, 
বণ ধাতু ও এই অর্থে প্রযুক্ত হয়। বেণতুঃ॥ বেণিগ। কনী ধাতু দীপ্তি, কাস্তি ও 
গতি বুঝায়। চকান। টন ও বন ধাতু শব্দ কর! বুঝায়। স্তনতি। বনতি। বন ও 
ষণ ধাতু সম্ভন্তি বুঝায় । বন ধাতুর অর্থ ভিন্ন বলিয়! পুনঃ পাঠ করিয়াছেন। 
সনতি। সসান। সেনতুঃ। 

১৬৯। যাঁদি প্রত্যয় এবং কিৎ ও ডিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে জন, সন ও খন ধাতুর 
অকারস্থানে বিকল্পে আকার হয় । যথা, সায়াৎ। সন্তাৎ ॥ অম ধাতুর ও গত্যাদি অর্থ 
বুঝায়। “কনী ধাতু দীপ্তি, কাস্তি ও গতি বুঝায়” এইস্থলে গতির পর যে শব ও সন্তক্তি 
অর্থ বলিয়াছেন, এঁ ছুইটা অর্থ, আদি শব দ্বার! গৃহীত হইবে । অমতি। আম। 
দ্রম, হুমম, মীম ধাতু গতি বুঝায়। দ্রমতি। দদ্রাম। দদ্ধ্যন্ত্যেতি” এই সুত্র হারা বৃদ্ধি 
হয় না। অদ্রমীৎ। হচ্মতি। জহন্ম। মীমতি। মিমীম। এই ধাতু শব্বার্থও হয়। 
চমু। ছমু, জমু ও বঝমু ধাতু ভক্ষণ 'কর! বুঝায় । 

১৭০। শিত্প্রত্যয় পরে থাকিলে চ্িবু, কমু ও চম ধাতুর অচের বুদ্ধি হগ্ন। 
এস্থলে চম ধাতু আঙ্পুর্বক। আঙ্্ পরে থাকিলে চম ধাতুর অকারের বৃদ্ধি হয়।, 
আঁচামত্তি। আঙু পরে ন। হইলে যথা, চমতি, বিচমতি। অচমীৎ। * কোন মতে 
জিমি দাঁতু পাঠ করেন। জেমতি। ক্রমু পাদবিক্ষেপ করা বুঝায়। 
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১৭১ | রানার 78177155187 
এভ্যঃ শ্যন্ ব৷ স্যাঁ। কত্রর্থে সার্ববধাতুকে পরে । 

১৭২। ক্রমঃ পরম্মপদেযু। ৭। ৩1 ৭৬। 
ক্রমের্দীর্ঘঃ স্যাৎ পরন্মৈপর্দে পরে শিতি। ক্রাম্যতি, ক্রামতি | চক্রাম। 

প্রান্যতু। ক্রামতু । | 

১৭৩1 শ্ক্রমোরনাত্মনেপদনিমিতে | ৭1 ২। ৩৬1 

অব্রৈবেট। অক্রমীৎ। অথ রেবত্যস্তা অনুদাত্তেতঃ। অয় ১ বয় ২ 
পয় ৩ ময় ৪ চয় ৫ তয় ৬ ণয়৭গতৌ। অয়তে। 

১৭৪ | দয়ায়াসশ্ | ৩। ১1 ৩৭। 

দয় অয় আস্ এভ্য আম্ স্যাল্িটি। অয়াঞ্চক্রে। অয়িতা। অয়িষীষ্ট। 

১৭১। বাঁ জাশেতি। উভতয়ত্র বিভ।ষেয়ম্। অনবশ্থানার্ধো ভ্রমিঃ ক্ুমিত্রসী চ দ্িবাদী তেভ্যো নিত্যং 

* শ্রাপ্তে চারস্তাৎ। ভ্রাশূ ভূশু দীপ্তো। ফপাদাবেতো । ভ্রমু চলনে ভু।দিঃ জ্বলাদিঃ ফণাদিরপি 
গনোরমায়াং পঠ্যতে তদ্রভসাদ্দিতি নব্যাঃ। ভ্রমু অনবস্থানে। দিবাদিঃ পুষাদিঃ শমাদিঃ | তত্র 
ভূ।দেঃ ভ্রমাতি ভ্রমতি। শমাদেস্ত হ্যনি দীর্ঘে ভ্রম্যতীতি ত্রেরপ্যমূ। কমু প্লানৌ। ত্রসী উদ্বেগে । 
ত্রট ছেদনে। লব কান্তো। 

১৭২। ক্রম ইতি। ভিবুকুমুচম(মিত্যতোহনুবর্তনাদাহ। পরশ্মৈপদে শিতীতি পরশ্মৈপদে কিম্। 
উপক্রমতে | পরাক্রমতে। 

১৭৩। নুক্রমেরিতি। অনায্মনেপদনিষিত্তে ইতি। আক্মনেপদনিমিতাভাবে ইত্যর্থঃ। অন্তে তু 
ঝিবচনস্থানে ব্যত্যয়েন একবচনম্ অনাজ্মনেপদনিমিত্তয়োরিতার্থ ইত্যাহঃ। উভয়োরপি ভাবকর্্মকর্খ 

বাতিহারান্তঙ্নিমিস্তং ক্রমেন্ত বৃত্তিসর্গদয়ে গীতি বোধ্যম্। ক্রক্রমোরুদাত্তত্বাদিতি জিদ্ধে নিয়মার্থোহয়- 
মিত্যাহ। অন্রেবেডিতি। অনাত্মনেপদেতি কিম্। উপন্ত্রোধ্যতে জলেন। উপব্রন্ম্যতে। নিমিত্ত 
ইতি কিম্। শ্রৌতীতি শ্রবিত স ইবাঁচরতি শ্রবিত্রীয়তে ইহ ক্যঙ্ আত্মনেপদনিমিত্তং ন তু 
শ্োতিরিত্যাহঃ। 

১৭১। কর্তৃবাচ্যে সার্ববধাতুক পরে থাকিলে ভ্রাশ, ভুাশ, ভ্রমু, ক্রম, ত্রসি, ত্রুটি ও 
লষ ধাতুর উত্তর বিকল্পে শ্ন্ আদেশ হয়। 

১৭২ । শিৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে পরন্মৈপদে ক্রমধাতুর অকারের বিকল্প দীর্ঘ হয়। 
বিকল্পপক্ষে হুন্ হয়। যথা, ক্রাম্যতি, ক্রামতি । চক্রাম। ক্রামাতু, ক্রামতু। 

১৭৩। আত্মনেপদ নিমিত্ত পরে থাকিলে নন, ও ক্রম ধাতুর উত্তর ইট্ হয়। 
অক্রমীৎ। অন্তর রেবত্যন্ত অন্ধুদাত্েত আত্মনেপদী ধাতু কথিত হইতেছে । অয়, 
বয়, পয়, ময়, চয়, তয় ও ণয় ধাতু গতি বুঝাম্ন। অয়তে। 

১৭৪ 'লিট্পরে থাকিলে দয়, অয় ও আস ধাতুর উত্তর আম্ হয়। অগ্াঞ্চক্রে। 
অযিতা। অয়িবীষ্ঠ। 
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ভাষেটঃ | ৮1 ৩। ৭৯ ১৭৫। বিভাষেটুকু। | ৩। ৭৯। 

ইণঃ পরে। য ইট্ ততঃ পরেষাং যীধ্বংলুঙ্লিটাং ধন্য বা! মুদ্দন্যঃ হ্যা । 

অয়িষীদম্, অস্িষীধ্বম্। আয়িষ্উ। আয়িদ্ম, আয়িধবমূ। 

১৭৬ । উপসর্গন্তায়তে। । ৮1 ২। ১৯। 

অয়তিপরন্ঠোপসর্গস্থ যে। রেফস্তম্য লত্বং শ্যাঁশড। প্লায়তে, পলায়তে । 

নিস্হুসো রুৰস্তাসিদ্বত্বান্ন লত্বম্ । নিরয়তে। নির্ছুরোস্ত নিলয়তে। 

দ্ুলয়তে। প্রত্যয় ইতি ত্বিণো ব্ূপম্। অথ কথম্ “উদয়তি বিততোধ্ব- 
রশ্মিরজ্জাবিতি” মাঘঃ॥ ইট কিট কটা ইত্যত্র প্রশ্লিষস্ এর্ভবিষ্যতি । যছ্থা 
অন্ুদাত্েত্বলক্ষণমাত্সনেপদমনিত্যম্ | ০ চক্ষিডো ডিৎকরণাজ্ জ্ঞাপকাৎ। 

বাদিত্বাৎ। ববয়ে। পেয়ে। মেয়ে। চেয়ে। তেয়ে। প্রণয়তে। নেয়ে। 
দয় ৮ দানগতিরক্ষণহিংসাদানেষু। আদানং গ্রহণম্ । দয়াঞ্চক্রে। রয় ৯ 
গর্তৌ। উয়ী ১০ তন্ত্ুসস্তানে। উয়াঞ্চক্রে | পুয়ী ১১ বিশরণে দুর্গন্ধে চ। 
পুয়তে । পুপুয়ে ৷ কু,য়ী ১২ শব্দে উন্দে চ। চুরু,য়ে। ন্মমায়ী ১৩ বিধুননে। 
চন্ষমায়ে ৷ স্ফায়ী ১৪ ওপ্যায়ী ১৫ বৃদ্ধো | স্ফায়তে । পস্ফায়ে ৷ প্যায়তে । 

১৭৫) লুঙ্লিটাং ধন্তেতি। লিটি। লিলিহিছ্ে। লিলিহিধ্বে। 
১৭৬। অথ কথমিতি শানচা ভাব্যমিতি শঙ্কিতুরাশয়ঃ। রুয়ী শব্দে উন্দে চ। উন্দঃ 

ক্লেদনম্। 

১৭৫। ইণের পরস্থিত ইটের উত্তর বীধবং, লু ও লিটের ধস্থানে বিকে মুর্ঘনতা- 
. দেশ (9) হয়। * অফ্রিষীচূম্, অন্িষীধবম্। আয়িষ্ট । আয়িঢুম্, আয়িধবম্। 

১৭৬। অয় ধাতু পরে থাঁকিলে উপসর্শের রকার স্থানে লকার হয়। প্লীয়তে, 
পলায়তে। নিস্ ও ছুস্ শব্ষের পর রুত্বের অসিদ্ধত্ব হেতু লত্বও হইবে না । নিরয়তে । 
ছুরয়তে। অয্ম ধাতু পরে থাকিলে নির্ ও ছুর্ শব্দের রশ্থানে ল হয়, যথা, নিলয়তে। 
ছুল়তে । পপ্রত্যয়:” এই পদটা ইন ধাতু নিষ্পন্ন। যদি “ই* ধাতু আত্মনেপদী হয়, তবে 
মাঘে “উদয়তি বিততোর্ধরশ্মিরজ্জৌ” এইস্থলে “উদয়তি” এইরূপ পরন্মৈপদ প্রয়োগ 
কিরূপে হইয়াছে ॥। তজ্জন্ত বলিতেছন যে, ইট, কিট ও কটা” এইস্থলে প্রশ্লিষ্ট যে 
ই ধাতু, তাহারই স্থানে একার হইয়া উদয়তি এইরূপ পদ হইবে । অথব! 
অনুদাত্ত প্রযুক্ত আত্মনেপদ অনিত্য। চক্ষিঙ ধাতুর ডিৎকরণ কেবল নিত্য 
আত্মনেপদ জ্ঞাপনার্থ। বকারাদিত্ব হেতু ববয়ে পদ সিদ্ধ হইল। এখানে এস্ব 
হইল না। পেয়ে। মেয়ে। চেয়ে। তেয়ে। প্রণয়তে। নেয়ে। দক ধাতু, 
দান, : পতি, রক্ষণ, দিংহ। ও আদান অর্থাৎ গ্রহণ করা বুরায়। , দয়াকরে । 
রয় ধাড় গতি অর্থ বুঝায়। উল়ী ধাতু তত্তসস্তান বুঝায়। উয়াঞ্চক্রে। : পুরী 
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১৭৭,। লিড্যঙোশ্চ । ৬। ১]২৯। 

লিটি ঘভি চ প্যায়ঃ পীভাবঃ স্যা। পুনঃ প্রসঙ্গবিজ্ঞানাৎ পীশবাস্য 
দ্বিত্মম। এরনেকাচ ইতি ষণ। পিপ্যে। পিপ্যাতে। পিপ্যিরে। 

১৭৮। দীপজনবুধপুরিতায়িপ্যায়িভ্যোহম্যতরম্যাঁম্ । 
৩। ১1 ৬১ 

এভ্যশ্চেশ্চিণ বা স্যাৎ। একবচনে তশব্দে পরে। 

১৭৯। চিণো লুকৃ। ৬। ৪1 ১০৪। 

চিণঃ পরম্য তশব্দস্য লুক্ স্যাৎ্। অপ্যায়ি, অপ্যায়িষ্ট । তাষ্ ১৬ সস্তান- 
পালনয়োঃ | সন্ভানঃ প্রবন্ধঃ। তায়তে। ততায়ে। অতায়ি, অতায়িষ্ট । 
শল ১৭ চলনসংবরণয়োঃ 1 বল ১৮ বল ১৯৯ সংবরণে সঞ্চরণে চ। ববলে। ববলে। 

মল ২০ মল্ল ২১ ধারণে । মেলে । মমল্লে। ভল ২২ ভল্ল ২৩ পরিভাষণহিংসা- 

দানেধু। বভলে। বভল্লে। কল ২৪ শক্ষসংখ্যানয়োঃ। কলতে । চকলে। 

কল্প ২৫ অব্যক্তে শব্দে। কল্পতে। অশব্দে ইতি স্বামী। অশবন্তুষীস্তাব 
ইতি চ। তেবরু ২৬ দেবু ২৭ দেবনে। তিতেবে। দ্িদেবে। ষেবু ২৮ 
গেবু ২৯ গ্নেরু ৩০ পেরু ৩১ মেবু ৩২ ম্নেব ৩৩ সেবনে । পরিনিবিভ্য ইতি 

১৭৭। লিড্যঙোশ্চেতি। যডি পেপীয়তে। | 
১৭৮। দীপজনেতি। দ্বীপী দীপ্তো। জনী প্রাছুর্ভাবে। বুধ অবগমনে। পুরী আপ্যায়নে ।; 

এতে দিবাদয়ঃ | 
১৭৯। চিণে! লুর্সিতি। পরস্ঠ লুক্ স্তাদিতি । তশবন্তেতি কৈশ্চিৎ পঠ্যতে তদার্থিকার্থকথনম্। 

তশব্দে পরতঃ চিশি বিহিতে চিণঃ পরন্ত জায়মানে পুক্ প্রত্যয়স্ত লুক্ল্ল,লুপ ইতি বচনাস্তশক ন্তৈবেতি 
স্ষ্টদ্বাৎ। অক্মিতি। যেবু ধাতুঃ। ভাঁব্যবিরুদ্ধমিতি । যদি সোপদেশঃ ছাতদ। স্তায়তিরিবার়সপি 
যোপদেশলক্ষণে পরুদন্তেত তদকরণান্নান্তি সোপদেশ ইতি ভাবঃ। প্লবগতাবিতি। কেচিৎ মবেতি 

বিসযণ ও হুর্গন্ধ অর্থ বুঝায়। পুয়তে। পুপুয়ে। রুমী শব করা ও উন্দ অর্থাৎ ক্রেদন 
বুঝায়। *চুরুয়ে। স্্ায়ী বিধূননার্থ বুঝায় । চক্ষায়ে। স্ফায়ী ও প্যায়ী ধাতু বৃদ্ধি 
বুঝায় । স্ফাক়তে। পশ্ফায়ে। প্যার়তে। 

১৭৭। লিট্ ও হঙ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে প্যায় ধাতু স্থানে পী আদেশ হয়। 
পুরর্বার প্রসঙ্গজ্ঞাপন হেতু পী শবের হ্বিত্ব হয়। ”এরনেকাচঃ* এই শুত্র দ্বার! যণ্ 
তা হ্যা যথা, পিপ্যে। পিপ্যাতে। পিপারে । | 
১৭৮ একবচন ত-শব্ধ পরে থাকিলে দীপ, জন, বুধ, পুরি, তারি ও যা টি 

উত্তর বিহিত চিসথানে বিকল্পে চিণ্ জােশ হয়। ণ 



৯৪ পিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

ষত্বমূ। পরিষেবতে। সিষেবে | অয়ং সৌপদেশোহুগীতি শ্বাসকারাদয়ঃ । 

তণ্ভাষ্যবিরুদ্ধম। গেবতে। “জিগেবে। জিগ্নেবে। পিপেবে। মেবতে। 

শ্নেবতে। শের ৩৪ খের ৩৫ ক্লেরু ৩৬ ইত্যপ্যেকে । রেবু ৩৭ প্লবগতৌ ৷ 

প্লবগতিঃ প্লুতগতিঃ। রেবতে। অথাবত্যন্তাঃ পরস্মৈপদিনঃ। মব্য ১ 

বন্ধনে । মমব্য। সৃষ্গ্ট ২ ঈন্দ্ণ ৩ ঈর্ধ্য ৪ উর্ধ্যার্থাঃ ৷ হয় ৫ গতৌ। অহয়ীৎ। 
যাস্তত্বান্স বৃদ্ধিঃ। শুচ্য ৬ অভিষবে। অবয়বাঁনাং শিখিলীকরণং স্থরায়াঃ 

সম্ধানং বাভিষবঃ স্লানং চ। শুশুচ্য। চুচ্য ৭ ইত্যেকে। হ্ধ্য ৮ গতি- 

কান্ত্যোঃ। জহধ্য । অল ৯ ভূষণপর্য্যাপ্তিবারণেযু। অলতি। আল। 

ধাত্বস্তরমি হ্যাং । তন্ধি মনোরমায়াং দুধিতম্। প্রবেতি ধাত্বস্তরত্থে বিভাষাঙি রুমী বোরিতাত্র 
প্লুবঃ পক্ষে ঘঞ্বিধানং ব্যর্থ, স্তাৎ। লবেতোতন্মাদ্ খ্রি আগ্লাবশবান্ত সিদ্ধত্বাৎ। তথা শ্রধতি- 
আণোতীতি হুত্রেণ প্রবতেরভা।সোহকার্ঠ ইন্ববিধানষপি ব্যর্থ, স্তাৎ। তদ্ধি পক্ষে অপিগ্রব্দিতি 

রূপসিদ্ধার্থং ক্রিয়তে তচ্চ রূপং প্লবধাতোঃ সম্ঠত ইতানেন সিদ্ধমিতি কিং তদ্ুপাদদানেনেতি। 
মমব্যেতি। ষশ্তয হল ইতি লোপস্্ব ন ভবতি যস্তেতি সংঘাতগ্রহণমিতি সিদ্ধান্তিতত্বাৎ। বপগ্রহণে 
ত্বর্থগ্রহণপরিভ।যায়! অপ্রবৃত্তা পুরকামোত্যাগাবপি লোপঃ গ্যারদিতি দিবা । লুটি মধ্যিতা। আশির্ষি 
মব্যাৎ। হুলে! যমামিতি ধাতুষকারস্ত লোপঃ। সুষ্ষ্য ঈঙ্্য। ণলি। হুযুক্ষা। ঈ্দ্যাং চকার। 
ঈর্ধ্যাং চকার এভাঃ কিপি লোপো ব্যোরিতি লোপে স্কোরিতি কলোপে জশ্যচত্ব য়ে!ঃ। সুটট। 
ঈট্”। স*যোগাস্তলেপন্তিহ ন ভবতি রাৎ সন্তেতি নিয়ম।ৎ হুক্গা আদর ইতি বক্ষাতে তন্তাপি শুট 
ইত্বেব রূপম্। হয় গতৌ। জহায়। হষাথ। শিখিলীকরণমিতি। সোমমতিধুণোতীতআদে 
দর্শনাৎ | হ্রার়। ইতি। তত্প্রকরণে সন্ধানং স্তাদ্দতিষব ইত্যমরোক্তেঃ। 

১৭ম। পিচের পর ত-শবের লোপ হয়। অপ্যায়ি, অপ্যায়িষ্ট। তায় ধাতু/ 
সন্তান ও পালনার্থ বুঝাঁয়। তায়তে। ততায়ে। অতায়ি, অতাযিষ্ট। শল ধাতু 
চলন ও সংবরণার্থ বুঝায় । বল ও বল্পধাতু সংবরণ ও সঞ্চালনার্থ বুঝায়। ববলে। 

" ববল্ে। মল ও মল্ল ধাতু ধারণার্থ বুঝায় । মেলে। মমল্লে। ভলও ভল্লধাতু 
পরিভাষা, হিংস। ও দানার্থ বুঝায় । বভলে। বভল্লে। কল ধাতু শব ও সংখ্যা 
বুঝায়। কলতে। চকলে। কল্প ধাতু অব্যক্ত শব করা বুঝায়। কল্পতে। অশব 
এইরূপ স্বামীর মত। অ শব অর্থাৎ ভূফীন্তাব। তেব ও দেবু ধাতু দেবনার্থ বুঝায় 
তিতিবে। দিদেবে। যেবৃ, গেব, নেব, পের, মেবু, ম্নেতু ধাতু সেবনার্থ বুঝায় । 

« "পরিনিবিভ্যঃ» এই স্তর দ্বারা বত্ব হয়। পরিষেবতে। সিষেবে। এই ধাতু 
সোপদেশও হইবে, ইহা! স্তাষকারাদিরা বলিয়াছেন। কিন্ত তাহা ভাধ্যদিরুদ্ধ। 
গেবতে। জিগেবে। জিগ্নেবে। পিপেবে। মেবতে। ম্লেবতে। পেবুঃ থেবৃ 

ক্লে ইত্যাদি ধাতু ও কেহ কেহু পাঠ করেন। রের্ পুত গতি বুঝার? 
বেষতে। অতঃপর অব ধাতু পর্ধ্স্ত পরশ্মৈপদী ধাতু বলিতেছেন॥ ব্য. ধাতু 
বন্ধন বুঝায়। মমন্য। সুঙ্্, ঈর্জা, ঈর্ধ্য ধাতু ঈর্যযার্ধ বুঝায়।' হচ্গ: ধাতু গত্যর্থ। 
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১৮০*। অতে! ল্রাস্তন্য | ৭৭২ | ২1 

ল্রেতি লুগ্তব্ঠটীকম্ ৷ অতঃ সমীপৌ যৌ ভে তবস্তশ্তালন্তাতো 
স্বদ্ধিঃ হ্যাৎ পয়স্মৈপদে পরে সিচি। নেটীতি নিষেধস্যাতো! হলাদেরিতি 
বিকল্পহ্থ চাপবাদঃ। মা ভবানালী। অয়ং স্বরিতেদিত্যেকে। তন্মতে 
অলতে ইত্যাদ্যপি। এরি ফলা ১০ বিশরণে । তৃফলেত্যেত্বম্ ৷ ফেলতুঃ। 
ফেলুঃ। অফালীত। মীল ১১ শ্মীল ১২ স্মীল ১৩ ক্সমীল ১৪ নিমেষণে। 
নিমেষণং সঙ্কোচঃ | দ্বিতীয়স্তালব্যাঙ্িঃ। তৃতীয়ো দন্ত্যাদিঃ। পীল 
১৫ প্রতিষ্টস্তে । প্রতিষ্টস্তো রোধনম। নীল ১৬ বর্পণে। নিনীল। শীল ১৭ 
সমাধৌ। শীলতি। কীল ১৮ বন্ধনে । কুল ১৯ আবরণে। শুল ২০ রুজায়াং 
সঙ্বোষে চ। তুল ২১ নিক্র্ষে। নিক্র্ষো নিক্ষোষণম্ । তঙচ্চান্তগতিম্য 
বহির্নিঃসারণম্। তৃতৃল। পুল ২২ সঙ্ঘাতে । মূল ২৩ প্রতিষ্ঠায়াম্। ফল ২৪ 
নিষ্পত্তৌ। ফেলতুঃ। ফেলুঃ। চুল্ল ২৫ ভাবকরণে। ভাবকরণমভিপ্রায়া- 
বিক্কারঃ। ফুল্ল ২৬ বিকসনে। চিল্ল ২৭ শৈথিল্যে ভাবকরণে চ। তিল ২৮ 

১৮০1] অতো ল্রাস্তন্কেতি । ধদ্যবয়ঝবচনেনাস্তশষেন বহত্রীহিরঙ্গং চান্তপদার্থস্তৎপক্ষে বিশেষণেন 
ভদস্তবিধেঃ সিদ্ধত্বাদস্তগ্রহণসনর্থকম্ অশল্ীপ্গিত্যত্রাতিব্যাপ্ডিশ্চ সমীপবাচিন1 অস্তশব্দেন যঠীসমামপক্ষে 
স্রপিরণিশল্ল প্রসভৃতিষ্থতিব্যাপ্তিঃ অঙ্গগ্যাতং ল্রোঃ সগীপত্বাৎ। জ্শ্চ তদন্তশ্চেতি সমীপবাচিনাস্তশষ্েন 
কর্দধারয়পক্ষে ত্বস্তশবাহ্ত বিশেষপত্বাৎ পূর্ধনিপাতঃ শ্াাদত আহ। লুপ্তষঠীকমিতি। অন্তশবঃ 
সমীপবাচীঅভিগ্রেত্যাহ। অতঃ সমীপাবিতি। অতে। বৃদ্ধিঃ স্তাদিতি। ইহ অত ইতাঙ্গ তন্ত্রাবৃত্ত্যা- 
দিকং শ্বীকর্তবাম অন্যথ। প্রয়োজনাতাবাদিকপরি শ্াঘান্ুপস্থ।নেহপালোহস্তাপরিত।বয়৷ অন্তন্থ হ্যাদিতি 

ভাষং। বদাপি অতোল্রস্ডেতুক্তেহপি ল্রাস্তত্ঙ্ত অতঃ সিচি পরে বুদ্ধিরিত্যর্থে শ্বীকৃতে ঘেন 

নাথাবধানস্য।য়েনেই্ং সিধাতি তথাপ্যঙ্গন্ত সিচি পরে অতে। বৃদ্ধিরিত্যর্থোহপি গ্রতীম্বেত ততশ্চাঙলী- 
গিডারাতিপ্রসঙ্গঃ গাৎ। ত্বারণায় হুজে অস্তগ্রহণং কৃতমিতি। তদনুরোধেনাস্তশবন্ত সমীপবা চিত্বমতঃ 

অহীয়ৎ। যাস্তত্ব হেতু বৃদ্ধি হইল না। শুচ্য ধাতু মভিষব বুঝায়। অবয়বের শিথিলী- 
করণ অথব! শুরার সন্ধান এবং ানকে অভিষব বলে। শুশুচা। কেহ কেহ বলেন 
শুচ্য ধাতুহ্ধ্য ধাতু গতি ও কান্তি বুঝায়। জহর্যয। অল ধাতু ভূষণ, পধ্যাপ্তি ও 
বারণ বুঝায় । জলতি। আল। 

১৮*। পরণ্রৈপদ্ে সিচ্ প্রত্যয় পর্বে থাকিলে অকারের সমীপবর্তী লকার ও 
রকারাস্ত অকারের বুদ্ধ হয়। এই সুত্র, “মেটাতি” এই হুত্র সবার নিষেধেরও 
'অক্ো হলাদেং” এই শু দ্বারা বিকল্ের এবং বৃদ্ধির অপবাদ । মা ভবানালীৎ। কেহ 
ফেহু বলেন, ইহ! আত্মনেপদী । তন্মতে অলতে এইরূপ পদ হইবে। ফল 
খাত ধিশরণ বুঝীক্প | “ভূফল” এই নুত্র ছারা এত্ব হয়। ফেলতুঃ। ফেলুঃ। 
আবণলীৎ। মীল, শ্রীল, স্দীল ও ক্ষীল ধাতু নিমেষণ অর্থাৎ সক্ষোচার্থ বুঝায় । 



৯৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

গতৌ। তেলতি। তিল্ল ২৯ ইদু্ুকে । তিল্লতি। বেল্ ৩ চেল্ ৩১ কেন ৩২ 
খেলু ৩৩ ক্ষন ৩৪ বেল্প ৩৫ চলনে। পঞ্চ খদিতঃ। যষ্টো লোপধঃ। 
পেল্ ৩৬ ফেল্ ৩৭ শেল ৩৮ গুতো । বেল্ ৩৯ ইত্যেকে | "্থল ৪০ সঞ্চলনে । 
চম্যাল। অন্যালীশ। খল ৪১ সঞ্চয়ে। গল ৪২ অদমে। গলতি। 

অগালীৎ। যল ৪৩ গতৌ। লতি । দল 8৪ বিশরণে। শ্বল ৪৫ শ্বল্ল ৪৬ 
আশুগমনে। শশ্বাল। অশ্বালীৎ। শশ্বল্প । অশ্বল্লীৎ। খোল্ ৪৭ খোখ” ৪৮ 
গতিপ্রতিঘাতে । খোলতি। খোরতি। ধোখ” ৪৯ গতিচাতুধ্যে। ধোরতি। 
শুসর ৫০ ছদ্মগতৌ | তৎসার। অত্পারীৎ। ক্র ৫১ হুনে। চল্লার। 
অভ্র ৫২ বজ্র ৫৩ মজ ৫৪ চর ৫৫ গত্যর্থাঃ। চগ্পতির্ভক্ষণেহপি । অভ্রতি। 
আঁনভ্র। ম। ভবানভ্রীৎ। অঙ্গান্ত্যরেফস্তাতঃ সমীপত্বাভাবান্ন বৃদ্ধিঃ। 
ষটিবু ৫৬ নিরসনে । ঠ্িবুক্ুত্িতি দীর্ঘঃ | স্টাবতি। অস্ত দ্বিতীয়স্থকারষ্টকারো 
বেতি বৃত্তিঃ। তিষ্টেব। তিষিবতুঃ। তিচিবুঃ। টিষ্ঠেব। টিষিবতুঃ। 
টিষ্ঠিবুং | হলি চেতি 'দীর্ঘঃ। স্তীব্যাৎ। জি৫ণজয়ে । অয়মজস্তেষু 
পঠিতুং যুক্তঃ। জয় উৎকর্ষপ্রাপ্তিঃ। অকণ্মকোহয়ম্। জয়তি। 

ইতান্ত চানুবৃত্তিং ক্বীকৃতেতি বোধ্যম্। অতঃ সমীপাঁবিতি কিদূ। অথোরীৎ। অমীলীৎ। লতা 
কিম্। খুলল আশু গমনে। অঙ্বলীৎ। অত্র অকারসমীপো যো লকারঃ স নাঙ্গগ্যাত্ত: যত্তঙগন্তাস্তঃ 

স ভু নাকারসমীপঃ। ননু লেত্যন্ত লুপ্তবতীকত্বা ভ্যুপগমেহপ্যস্তশব্ন্ত।বয়বাচিত্বং স্বীকৃত অজস্যান্তং 
তৎলরং তম্তাতঃ তংসমীপন্ঠাতো বৃদ্ধিরিতি ব্যাখা।নে ত্বত ইত্যন্তাবৃত্তিনাপেক্ষিতেতি চেৎখ। অন্রাহঃ। 
হলস্তযমিতি সুত্রে মনোরমায়াং সামীপ্যং যষ্টর্থ ইতি পক্ষস্ত নিরাকরণাত্দনুরোধেনাআ্রাত. ইত্যক্কা- 
বৃত্তিরাশ্রিতেতি। অত্র কেচিৎ। অতে৷ ল্লান্তেতি লেতি লুণ্ডসপগ্ুমীকম্। অথবা অতো লুঃস্ত ইতি 
ব্যস্তমেব নুত্রয়িতুং শক্যম্। তথা চ অঙ্গস্তাস্তং যদ্ লং তশ্মিন্ পরেহব্যবহ্তন্ত।তে! বৃদ্ধিরিতি ব্যাখ্যান- 
সম্ভবান্ন তস্ত্রাবৃত্যাদ্যাশ্রয়ণক্রেশঃ। ন চাঙ্গহ্য বিশেষ্যত্বেনৈবান্বয়ো যুঙ্যতে ন তু বিশেষণতেন 
পদাঙ্গাধিকারে তন্ত চ তাদন্তন্তেতি পরিভাষায়াঃ পদমঙ্গঞ্চ বিশেষ্যং ভবতি ইত্যভিপ্রায়বর্ণনাদিতি 

দ্বিতীয় ধাতুটী তালব্যশকারাদি । তৃতীয়টা দত্তযসকারাদি। গীল ধাতু প্রতিষ্ঠভ 
অর্থাৎ রক্ষণার্থ বুঝায়। নীল ধাতু বর্ণবুঝায়। নিনীল। শীল ধাতু সমাধি বুঝায়। 
শীলতি। কীল ধাতু বন্ধন বুঝায়। কুল আবরণ বুঝীয়। শূল ধাতু রুজা ও 
সঙ্কোচার্থ বুঝায়। তুল ধাতু নিষ্কাষণার্থ বুঝায়। তুতুল। পুল ধাতু সক্ষাত 
বুঝায়। মূল ধাতু প্রতিষ্ঠা বুঝায়। ফল ধাতু নিষ্পত্তি বুঝায়। ফেলতুঃ। 
ফেলু:। চুল্ল ভাঁবকরা অর্থাৎ অভিগ্রারজ্ঞাপনার্থ বুষায়। ফুল্প বিকসনার্থ বুঝায়। 
চিল্ল ধাতু শৈথিল্য ও ভাবকরণাথ” বুঝায়। তিল গতি বুঝায়। তেলতি। কেহ 

এপ পাপী শশা জল পরা পপ লাশ 

কেহ বলেন, তিল্ল ধাতু । ন্ তিল্লতি । বেল, চেল, কেন, খেল্, ক্লে, ও বেল . | 

ধাতু চলনার্থ বৃঝায়। পাঁচটা খকারইৎ এধং বষ্টটা লকারোপধ। পেলু, :ফেলু, 



'তিউশ্ভাদিপ্রকরমিম্। ৯৭. 

১৮১ । সন্লিটোর্জেঃ। এ1 ৩১৫৭। 

জয়তেঃ সম্লিণ্নিমিত্তো যোহভ্যাসম্ততঃ পরস্ত কুত্বং স্যাৎ। জিগায়। 

'জিগ্যতুঃ । জিগ্যঃ। জিগয়িথ, জিগেথ। জিগায়, জিগয়। জিগ্যিব। 
জিগ্যিম । জেতা । জীয়াঁ । অজৈষ্টৎ। জীব ৫৮ প্রাণধারণে । 
জিজীব। পীব ৫৯ মীব ৬০ তীব ৬১ লীৰ ৬২ স্যৌল্যে। পিগীষ। মিমীব। 
তিতীব। নিনীব। ক্ষীবু ৬5 ক্ষেবু ৬৪ নিরসনে । উর্বা ৬৫ তৃর্বা ৬৬ 
থুবর্বা ৬৭ হ্বর্বা ৬৮ ধুবর্ধা ৬৯ হিংদার্ধাঃ। উর্বাংচকার। উপধায়াং চেতি 
দীর্ঘঃ। তুতুর্বব । গুবরী ৭০ উদ্যমনে। গুর্ববতি। জুগর্বব । মুবর্বা ৭১ 
বন্ধনে । পুন্বি ৭২ পর্বব-৭৩ মর্বব ৭৪ পুরণে | চর্বব ৭৫ অদনে। ভর্বব ৭৬ 
হিংসায়াম্। 'কর্বব ৭৭ খর্ব ৭৮ গর্ব ৭৯ দর্পে। অর্বব ৮০ শর্বব ৮১ 

বাচাম্। অল্লোপে! ন ইতি শ্ুত্রেহঙ্গীবয়বোহসর্বনামস্থানেতোবং ভাষাকারাদিভিবির্বশেধণতয়। ব্যাখ্যানাৎ 

কচিদ্বিশেষণত্বেহপাঙ্গন্তা ন ক্ষতিরিত্যাহুঃ | নেটাতাদি। যদ্যপি পুরভ্তাদপবাদন্তায়েন নেটাত্যন্তাপ- 
বাদে। ন তু বিকল্পন্তাপি তথাপি বাধাসামান্তচিস্তায়াং স্ববিষয়ে প্রাপ্তং সর্বং বাধাত ইতি পুরভ্তাদপ- 
বাদন্ায়োহত্র ন প্রবর্তিত ইতি ভাবঃ। মীল সস্কোন্তে ইতি। নেত্রসক্কোচে তু প্রচুরপ্রয়োগ;ঃ। তিল 
গতৌ।। তিল শ্রেছন ইতি চুরাদে। দল বিশরণে। বিশরণমবয়বানাং বিভাগঃ । ধোর্খ। ধোরিত- 
কমশ্বানাং গমনবিশেষঃ1। নিষ্ঠান্তাৎ সংজ্ঞায়াঙ্কন্। ৎসর ছদ্মনা কপটেন গতিঃ ছচ্ছগতিঃ। বজ্র 
হঙ্থনে। হুর্থনং .কৌটিলাদ্ । ভিবু নিরসনে । অক্ক লুযুটি ঠ্ঠেবনম্। ভীবনাস্থকৃশকৃন্স,অরেতী সপ্ন, . 
ন নি্ক্ষিপেদিতাত্র পৃযোদরাদিত্াৎ পক্ষে দীর্ঘ ঈকার ইত্যাহঃ। 

শে ধু গতি বুঝায়। কেহ কেহ যেন্ ধাতুও বলেন। স্থল সঞ্চলন বুঝায় । 
চম্থাল। অন্থালীৎ। খল ধাতু সঞ্চলন বুঝায়। গল অদনার্থ বুধায়। গলতি। 
অগালীৎ। ধল গতি অর্থ বুষায়। সলতি। দল বিসরণার্থ বুঝায়। শ্বল, *সশ্বল, 
আশু গমন বুষায়। শশ্বাল। অশ্বালীৎ। শশ্বল্ল। অশ্বন্লীৎ। খো» খোজ ধাতু 
গতিপ্রতিরোধ বুঝায়। খোলভি। খধোরতি। ঘোখ গতিচাতুর্যার্থ বুঝায় । ঘোরতি। 
ৎসর ধাতু ছন্্গতি বুঝায়। তৎসার। অৎসারীৎ। ঝর হুচ্ছ্ন অর্থাৎ কৌটিল্য বুঝায় । 
চন্মার |. অশ্রু, বভ্র, মভ্র, টুর, গতার্ড বুঝায়। চর ধাতু ভক্ষণার্থ। অন্রতি । 
আনভ্র। মা ভবানভ্রীৎ। কঅঙ্গাত্ত রকারের অকারের সামীপ্যাভাব হেতু বৃদ্ধি 
হইবে না।...ষ্টিবু নিরসন বুঝায় । এষ্ঠিবুক্ুত্বিতি” এই স্থত্র দ্বার! দীর্ঘ হয়। চীবতি। 
এই ধাতুর ত্বিশ্ভীর থকার স্থানে বিকল্পে ঠকার হপ্ন, ইহা বৃত্তিকারের মত। তিষ্ঠেব । 
তিন্তিবতুঃ ,ভিষ্িবুং | টিষ্টেব |. টিষিবত্ঃ। টিষ্টিবুঃ। “খুলি চ” এই সুত্র দ্বার! 
দীর্ঘ হয়। টীব্যাৎ। জি'জয় করা ঝুঁটীয়। এই ধাতু অজন্ত মধ্যে গাঠ করাই 
যুক্তিযুক্ত ।, জন্ম শবে উৎকর্ষ প্রাপ্তি বুঝাম্ন। ইহ! অকর্্মক। জন্গতি। 

ক (১৩) 



৯৮ লিন্ধাস্তকৌমুদী। 

বর্ধব ৮২ হিংসায়াম্। আনু । শর্বতি। সর্বতি। ইবি ৮৩ ব্যাণ্ডো। 

ইন্বতি। ইন্বাঞ্চকার। পিবি ৮৪ মিবি ৮৫ ণিবি ৮৬ সেচনে। 'তৃতীয়ে 

মুদ্ধন্যোত্মাদিরিত্যেকে । সেবন ইতি তরঙ্গিণ্যাম। পিশ্বতি। . পিপিহ্ব। 

হিবি ৮৭ দিবি ৮৮ ধিবি ৮৯ জিবি ৯০ শ্রীণনার্থাঃ। হিম্বতি। দিহতি। : 

১৮২ । বিস্বিকণ্ব্যোর চ। ৩1 ১1৮০ । 

অনয়োরকারোহস্তাদেশঃ স্যাহ্প্রত্যয়শ্চ শবিবষয়ে। অতো লোপঃ' 

তস্ত স্থানিবন্ভাবালঘূপধগুণো ন। উপ্রত্যয়স্ পিতস্থ শুণঃ। ধিনোতি : 

ধিল্ুতঃ 1 হিশ্বস্তি । 

১৮১। সন্লটোজ্দেরিতি। সন্লিগ্নিমিত্তে ইতি। যদি তু সনি লিটিচপরে যোইভ্যায ইতি 
প্রাচে। ব্যাখ্যানমাত্্রীয়েত তদ! যেন নাব্যবধানন্তায়েন প্রকৃতিব্যবধানং সোঢব্যমেব পরস্ত যঙ্লুগস্তাৎ সনি 
জেজয়িষতীত্যত্র কুত্বং হ্াাৎ ন চ তল্মাধবগ্রস্থসম্মতমিতি ভাবঃ। 

১৮২। হিশ্বিবৃপব্যোর চেতি। অলোহস্তযন্তেতি বকারম্ঠাকারাদেশশ্চকারেশ তু উপ্রত্যয়োহনু- 
কৃষ্যতে । বোপদেবেন ত্বনয়োগুলাদিত্বং স্বীকৃতম্॥। তন্মতে তু চকাঁরং বিনাপুযুপ্রত্যয়লাভঃ। অতে! 
লোপ ইতি । যদ্যপি উপদেশেহাস্তত্বং নাস্তি অথাপ্যার্ধধাতুকোপদেশে তদন্ত্যেব ধিত্বিকৃপ্যোর চেতি 
শ্রুতত্বাদ অকারাদেশে কৃতে চানুকৃষ্টস্ত পশ্চাজ্জায়ম।নত্বাদিতি ভাবঃ। 

১৮১। সন্ ও লিট্নিমিন্ত যে অভ্যাস তাহার পরস্থিত জি ধাতু স্থানে কুত্ব হয়। 
অর্থাৎ সন ও লিটু পরে থাকিলে জি ধাতু স্কানে গি আদেশ হয়। জিগায়। 

'জিগ্যতুঃ। জিগ্যঃ | জিগয়িথ, জিগেথ। জিগ্যিব। জিগ্যিম। জেতা । জীয়াৎ। 
অট্জধীৎ। জীব ধাতু প্রাণধারণ করা বুঝায়। জিজীব। গীব, মীব, তীব, 
নীব ধাতু স্থৌল্য অর্থ বুঝায়। পিগীর। মিমীব। তিতীব। নিনীব।”* ক্ষীব ও 
ক্ষেবু ধাতু নিরসন অর্থ বুঝায় ॥ উব্ী, তুর, খুবর্বা, ছুবর্বা ও ধুবরী ধাতু হিংসার্থ। 
উর্বাঞ্চকার ৷ “উপধায়াং চেতি” এই সুত্র দ্বারা দীর্ঘ হয়। তুতূর্বব । গুব্বা ধাতু উদ্যম- 
নার্থ বুঝায়। গুর্ব্বতি। জুগুর্ব। মুব্বা ধাতু বন্ধনার্থ বুঝায় । পূর্ব, পর্ব ও পর্ব 
ধাতু পুরণার্থ বুঝায় । চর্ব্ব ভক্ষণ বুঝায়। তর্ব হিংসা বুঝায় ॥। কর্ক খর্ব, গর্ব 
ধাতু দ্পার্থ বুঝায় ৷ অর্ক, শর্বব, ষর্বব হিংসার্থ বুঝায় । আনর্ব। শর্বতি। সর্বতি ॥ 
ইবি ধাতু ব্যাপ্তি অর্থ বুঝায় । ইন্বতি। ইন্বাঞ্চকার । ৬পিবি, মিবি ও ণিবি সেচনার্থ 
বুঝার। কেহ কেহ বলেন তৃতীয়টা মুর্ধন্যোম্মাদি। তরঙ্গিনী মতে সেবনার্থ বুঝায়। 
পিশ্বতি। পিপিন্ব। হিবি, দিবি, ধিবি ও জিবি প্রীণনার্থ বুঝায়। হিম্বতি। দিম্বতি। 
৯৮২1 শপ্ বিষয়ে ধিন্ ও কৃ থাতুর উত্তর অকার অন্তাদেশ হয়। অকারের 
লোপ হয়। তাহার স্থানিবন্তাব হেতু লঘুঞ্চুধের গুণ হয় না। পিৎ পরে থাক্কিলে 
উপ্রত্যয়ের উকারের গুণ হয়। ধিনোতি। ধিনুতঃ| ধিষ্বস্তি। 



তিওন্তভ্াদিপ্রকরশম্। ৯৯ 

১৮৩ |, (লোপশ্চান্তান্ততরন্যাং 58 1 ৬1৪81 ১০৭। 

ংযোগপূর্বেরা ষঃ প্রত্যয়োকারস্তদস্তস্যা্স্য লোপো বা স্যাঁৎু 
ম্বোঃ পরয়োঃ।” ধিশ্বঃ ধিলুবঃ | ধিল্মঃ, ধিমুমঃ| মিপি তু পরত্বাৎ 
গুণঃ। ধিনোমি। 

১৮৪ । উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগণপূর্ববাৎ । ৬। ৪1১০৬ 
অসংযোগপূর্ধ্বো ষঃ প্রত্যয়োকারস্তদস্তাদঙ্গাৎ পরন্য হেলুক্ স্তাৎ। 

ধিল্গ। নিত্যত্বাহ্ুকারলোপাৎ পুর্ববমাট্। ধিনবাব। ধিনবাম। জিন্বতি। 
ইত্যার্দি। রিবি ৯১ রবি ৯২ ধবি ৯৩ গত্যর্থাঃ। রিপৃতি । রণুতি। 
ধস্থতি। কৃবি ৯৪ হিংসাকরণয়োশ্চ । চকারাগ্দতৌ । কৃণোতি ইত্যাদি 
ধিনোতিব। অয়ং স্বাদৌ চ। মব ৯৫ বন্ধনে । মবতি। মেবতুঃ। মেবুঃ। 
'অমবীশু। অমাবী। অব ৯৬ রঙক্গণগতিকাস্তিশ্রীতিতৃপ্তযবগমপ্রবেশ শ্রবণ- 
স্বাম্যর্থাচনক্রিয়েচ্ছাদীপ্ত্যবাপ্ত্যালিলগনহিংসাদায়ভাগবৃদ্ধিযু। অবতি । আব । 
মাভবানবীৎ্ু। ধাবু ৯৭ গতিশুধ্যোঃ। স্বরিতেশু। ধাবতি, ধাবতে । দধাব, 
দধাবে। অধোক্ান্তা আত্মনেপদিনঃ । ধুক্ষ ১ ধিক্ষ ২ সন্দীপনর্লেশনজীবনেষু। 
ধুক্ষতে । ভুধুক্ষে । ধিক্ষতে | দিধিক্ষে | বৃক্ষ ৩ বরণে । বৃক্ষতে । ববৃক্ষে । শিক্ষ 
৪ বিদ্যোপাদানে । শিক্ষতে । ভিক্ষ ৫ ভিক্ষায়ামলাভে লাভে চ। ভিক্ষতে। 
ক্রেশ ৬ অব্যক্তায়াং বাচি। বাধন ইতি দুর্গ । ক্লেশতে । চিক্লেশে । দক্ষ ৭বৃদ্ধো। 
শীব্বার্থে চ। দক্ষতে | দীক্ষ ৮ সৌগ্ডেজ্যোপনয়ননিয়মব্রতাদেশেষু। দীন্ষতে । 

১৮৩ ১৮৪ । লোঁপশ্চেতি। যঃ প্রত্যয়োকার ইতি । অসংষে।গপুর্বে। বঃ প্রত্যয় ইতি গ্রত্যন- 
বিশেষণত্ত নুকৃতদ্। অক্ষ,ব:ঃ অক্ষম ইত্যাদাবমিষ্টাভাবেইপি অন্ববহে ইত্যাদাবতিপ্রসঙ্গাৎ। 
এবমুতশ্চেতি শৃত্রেহপি অন হীতাত্র দোষাভাবেহপি অশ্ব হীত্ত্রাতিপ্রসঙ্গ: হ্যাদিত্যনংযে|গপুর্বেবেতি 
প্রতায়ধিশেষণং ন কৃতমিত্যাহঃ। অঙ্গহীতি পরন্মৈপদং হদ্যপি লোকে ছুর্লভং তথাপি বেদাভিপ্রায়েণ 
তৎ্প্রয়োগন্ত সাধুত্বং বোধ্যহ। জাগ্ হীতি পাঠসুচিতঃ। কৃবি। অয়মিতি। কৃশোভীত্যাদিরিত্যর্থঃ। 
বাদৌ ছি কৃষীত্য্ং ধাতুঃ ন পঠাতে কিন্তু কৃঞ্ হিংসায়ামিতি। তত্ত চ পরন্মৈপদেষু সার্ধ্ধাতুকে 
ককণোতীতা।দীনি, রূপাশি তুল্যানীতি ফলিতোহ্থ:ঃ। জব রক্ষণে। একোনবিংনতিরর্থাঃ। কান্তি: 
শোভ। দীখিত্তেজ ইত্যাহ: তৃত্তিগিঙ্ছানাশঃ। ব্যাসার্ধ ন্ব।মিত্বদ্। হিংস! হননম্। আদানং এ্রহণম্। 
ন চাত্র দানমেবার্ধোহস্থিতি বাচাদ্। ভাগে বৃদ্ধী গ্রহে বধ্যে ইত্যেবমর্থানাং বিশিষ্য বোপদেবেন 

৯৮৩। বওম পরে খাল অসংযোগপুর্বক যে প্রত্যয়ের উকার, তাহার 
অল্পের 'বিকল্পে লোপ হয়! £) বিজুক্ধ:। ধিদ্মঃ) ধিছুমঃ | মিপ্ পরে থাকিলে 
পরত্ব ছেতু গুণ হয় । খিনোসি ৭ 



১০০ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

দিদীক্ষে । ঈক্ষ ৯ দর্শনে । ইুক্াংচক্রে । ঈষ ১৯-গতিহিংসাদর্শনেধু। ঈষাং- 
চক্রে । ভাষ ১১ ব্যক্তায়াং বাঁচি। ভাষতে । বর্ষ ১২. নেহট্ে | দস্ত্যোক্ট্যাদিং । 

ববর্ষে। গেফু ১৩ 'অস্বিচ্ছায়াম্ 1. গ্রে ইত্যেকে। অস্বিচ্ছা অদ্বেষণম্. | 

জিগেষে । পেষ্ ১৪ প্রযত্তে। পেষতে । জেঘৃ ১৫ ণেষ্ ১৬ এব. ১৭ প্রেঘৃ- ১৮ 

গতৌ। জেষতে। নেষতে। এধাঞ্চক্রে । , ফ্লিপ্রেষে । রেযূ : ১৯ 
হেষ্ ২০ হ্রেষু ২১ অব্যক্ত শব্দে । আদ্যো বৃকশব্দে । ততো তৌ অশ্বশব্ডে । 
রেষতে । হেষতে । হ্রেষতে । কান ২২ শবকুৎ্সায়াম্। কাসাঞ্ক্রে। 

ভাস্ব ২৩ দীপ্ত । বভাসে । ণাস্য ২৪ রাস্য ২৫ শব্দে । নাসতে। প্রণাসতে ৷ 
ণস ২৬ কৌটিল্যে। নসতে। ভ্যস ২৭ ভয়ে । ভ্যসতে । আঙঃ শসি ২৮ 
ইচ্ছায়াম্। আশংসতে । আশশংসে । গ্রন্থ ২৯ গ্রস্থ ৩০ অদনে। জগ্রসে। 
জগুসে । ইহ ৩১ চেষ্টায়াম্। ঈহাঞ্চক্রে ৷ বহি ৩২ মহি ৩৩ বৃদ্ধৌ । বংহতে । 

গণিতত্বাৎ। ভিক্ষ। বচ্ঞালাভান্তরয়োহর্থাঃ। স্বামী তু স্তেশ অব্যক্তায়।ং বাঁচি চেতি পঠিত্বা ইমাবপি 
ভিক্ষধাতো রর্থমবিতি মন্ততে। ক্লিশ উপতাপে ইতি দিবাদৌ। ক্রিশু বিবাধনে ইতি পক্রাষৌ। 
পীক্ষ । পঞ্চার্থাঃ। ঈষ গতি । গুরোশ্চ হল ইত্প্রত্যয়ে ট।প্। ঈষা। মণস ঈষা! মনীষ। । 

শক্ধদিঃ। মনীধামভিনিবিষ্টং মনীধিতম্। প্রাতিপদ্দিকাদ্ধাত্বর্থে বহুলমিষ্টবঙ্চেতি ণিচি তদস্তাৎ কঃ 
ঈষ উঞ্ছে ইতি তু পরস্মৈপদিবু ৷ হন্বাদয়ন্্রয়ঃ। ইফ গতে। দিবদিঃ | ইষ ইচ্ছায়াং তুদাদিং। ঈষ 
অ(ভীক্ষ্যে ক্র্যাদিঃ। কাসাঞ্ক্রে ইতি । কাস্প্রত্যায়েতাম্ । ভাহ্য দীপ্ত । অন্ত খদিত্বং 
আজতেরিব তগ্বাত্রকলকস্ ॥ ভ্রাঙ্জভাসেত্যাদিনোপ্ধাহ্ন্বত বিকল্পিতত্বাৎ | এণস কৌটিলো। 
লিগ্লিষিতাদেশাদিত্বাতাবাদেত্বম্। নেসে।. আঙঃ শসি। শংস্ু স্ততাবিতি তু পরশ্রৈপদিধু বক্গ্যতে। 
গ্রন্থ গ্রন্থ । উদ্দিতে। বেতি কৃত্বার়াং বেটু। গ্রসিত্বা। গ্রন্থ । যন্ত বিভাষেতি নেটু। এস্তঃ। 
বেহ। আদ্য ইতি। বেহতেরতি প্রত্যয়ে বেহৎশব্দো! নিপাতিতঃ। পোটাযুবর্তীতি শ্ুত্রে ইতি 
ভাবঃ। বেহৎ্ গর্ভোপঘাতিনী। অস্ত্য ইতি। বাহুশব্দহ্ত ভূজপর্্যায়ন্য ক্ুব্বস্বাস্তধ্বাস্তেতিনিপাতিতস্ত 
বাঢ়শন্দহ্য চ নির্ব্বিবাদত্|দিতি ভাব: । দত্তেযোষ্ঠাদী ইতি। উভাবপীত্যনুষজাতে। অনুদাতেন্ব- 
কৃতমত্নেপদমনিত্যম্। তেন “ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততে| জাতাঃ সহশ্রশঃ "ইতি সিগ্ষস্1**ন চাত্রার্থ- 
সঙ্গতিঃ। ধাতুনামনেকার্থবাৎ প্রশ্রবণার্থকত্বে বাধকাতাবাদিত্যাহঃ। উহ। কথং তর্বি অনুপ্তম- 
পুহতি পঙিতো। জন ইতি। অবভ্রাহঃ। অনুদাত্তেত্বলক্ষণন্ত 'তঙোহনিতাত্বান্ন দোষ ইতি। গ্লাহ। 
উদ্িত্বাদিড়ী। ইভভাবে ঢত্বমূ। একাচ ইতি ভুষ্ভাবঃ। যড়োঃ কঃ সীতি কঃ কা পরগ.বত্ম্। 
জথাক্ষে। বিভাঁষেটস্ইতি বা মুর্ধন্ঠঃ| জগাহিটে, জগাহিধ্বে। ইডভাবে ভু ভব্ভাবঃ।, 

প্র 

১৮৪1 অসংযোগপুর্কক যে প্রত্যয়ের উকার, তাদস্ত অল্পের পরস্থিত হির্ লুক্ 
হয়। ধিনু। নিত্যত্ব হেতু উকার লোপের পুর্বে আটু. আগম হয়... ধিনবাব। 
ধিনবাম। উির্থতি ইত্যাদি । রিবি, রবি ও ধবি ধাতু গত্যর্থ। 'রিপুতি। .রপৃতি। 
ধস্থতি। কবি ধাতু হিংসা ও করগরার্থ ও গতার্থ বুঝায়। ক্কণোতি। ইত্যাদি 
ধিনোতিবৎ্। ইহা ্বদিগণীয়। মব ধাতু বন্ধনার্থ বুঝার়। মবতি। মেবতুঃ। 



তিওন্তত্বাদিপ্রকরণম্ । ১০১ 

ববংহে । মংহতে। অহি:৩৪. গতো। অংহতু্ আনংহে। গর্থ ৩৫ গল্হ ৩৬ 
কুগুসায়াম্। জগর্ছে। জগছেল। বর্থ ৩৭ বল্হ ৩৮ প্রাধান্যে। ওয্ঠ্যাদী । 
বর্থ ৩৯ বল্হ ৪* পরিভাষণছিংসাচ্ছাদনেষু। দন্ত্যোষ্ঠ্যাদী । কেচিত্ত, পূর্ববয়ো- 
দস্তযোষ্ঠ্যা দিতামন্তযয়োরোন্্যাদিতাঞ্চাহুঃ। প্লিহ ৪১ গতৌ।। পিশ্লিহে। 
বেহ্ন গুহ জেন ৪৩ বাহ ৪৪ প্রযত্বে। আদ্যো দস্ত্যোষ্ঠ্যাদিঃ । অস্ত্যঃ কেব- 
লোন্ঠ্যাদ্িঃ। উভাবপ্যোষ্ঠযাদী ইত্যেকে । দস্ত্যোষ্ঠ্যাদী ইত্যপরে |! জেহ- 
তিগ্গত্যর্থোহপি। ববাহে। দ্রাঙ্হ ৪৫ নিপ্রাক্ষয়ে। নিক্ষেপে ইত্যেকে। 
কাশ্ ৪৬ দীপ্ডো। চকাশে। উহ ৪৭ বিতর্কে। উহাঞ্চক্রে । গাহ্ ৪৮ 
বিলোড়নে। গাহতে | জগাছে । জগাহিষে । জঘাক্ষে । জগাহিঢে, 
জগাহিধেব, জঘাছে। 

ভারত আপ কস সস 

মেবুঃ। অমবীৎ, অগাবীৎ। অব ধাতু রক্ষণ, গতি, কাস্তি, প্রীতি, তৃথ্চি, অবগম, 
প্রবেশ, শ্রবণ, স্বামার্থ, যাচন, ক্রিয়া, ইচ্ছা, দীপ্তি, অবাণ্তি,ৎআলিঙ্গন, হিংসা, আদান, 
ভাগ ও বৃত্তি অর্থ বুঝায় । অন্তি। আব। মা ভবানবীৎ। ধাঁবু ধাতু গতি ও শুদ্ধি 
বুঝায় । ধাবতি, ধাবতে। দরধাব, দধাবে। অনন্তর উত্মবর্ণান্ত আত্মনেপদী ধাতু 
কথিত হইতেছে । ধুক্ষ ও ধিক্ষ ধাতু সন্দীপন, ক্লেশন ও জীবনার্থ বুঝার । ধুক্ষতে । 
ছধুক্ষে। ধিক্ষতে । দিধিক্ষে। বৃক্ষ বরণ বুঝায়। বৃক্ষতে। ববৃক্ষে। শিক্ষ 

বিদ্যোপার্জন বুঝায় । শিক্ষতে। ভিক্ষ ভিক্ষার লাভ ও অলাভ বুঝার । 
ছর্গসিংহের মতে ইহ! বাধার্থ । ভিক্ষতে। ক্লেশ ধাতু গবাক্ত বাক্য বুঝায় । 
ক্লেশতে | চিক্লেশে । . দক্ষ ধাতু বৃদ্ধি ও শীঘ্বার্থ বুঝায়। দক্ষতে। দদক্ষে। দীক্ষ 
ধাতু মৌগা, ইঞ্জযা, উপনয়ন, নিয়ম - ও ব্রতাঁদি বুঝায়। দীক্ষতে। দিদীক্ষে। 
ঈক্ষ ধাতু দর্শন বুঝায়।. ঈক্ষাঞ্চক্রে'। ঈষ ধাতু গতি, হিংসা ও দর্শন বুঝায় । 
ঈষাঞ্চক্রে । ভাষ ধাতু ব্যক্তবাক্য বুঝায়।. ভাষতে। বর্ষ ন্নেহনে। ইহ! 
দক্য্যো্ঠাদি। ববর্ষে। গেষু ধাতু অন্বেষণ অর্থ বুঝায় । কেহ কেহ গ্নেষৃ: ধাতু 
এ অর্থে পাঠও করেন। -জিগেষে। পেষ্ প্রবত্ধ বুঝার । পেষতে |. জেষ্, ণেষু, 
এব ও প্রেধ্ ধাতু গতি বুঝায়। জেষতে। নেষতে। এযাঞ্ক্রে। পিপ্রেষে। 
রেঘূ, 'ছ্যে ও ভ্রু ধাতু অব্যক্ত শব কর! বুঝায়। রেষৃ,ধাতু বৃকশব্ব এবং 
হেষ ও হ্েবু ধাতু অশ্ব বুঝায় । রয়েষতে। হেষতে। হ্বেষতে। কান কুৎসিত 
শব বুঝায়। কাসাঞ্চক্রে। ভ্রা্থ দীপ্তি বুঝায়। রতাসে। ণাস্য ও রাস্য ধাতু শব্দ 
কর। বৃধাক়। লাসতে।" প্রণাসতে। ণস ধাতু কৌটিল্যার্ ব্ঝায়। নসতে। 
তাস, ধাতু তর বুঝায়। ভ্যসতে। বভ্যসে। আত্পুর্ববক শস্ ধাতুর ইচ্ছার্থ 
খ্বার। আশংসতে আশংশসে । গ্রন্থ ও গ্রন্থ ধাতু ভক্ষণ করা বুঝায় । জগ্রাসে। 
জগলে। “ঈহ ধাতু চেষ্টা বুধায়। ঈহাঁ্চক্রে। বহি ও মহি ধাতু বৃদ্ধি ব্বীয়। 
হতে |, ববংহে। 'মংহতে। অহি ধাতু গতি. বুঝায়। অংহতে। আনংহে। 



১৩২ সিদ্ধাস্তকোমুদী ] 

১৮৫1 ডো টে নেতা । ৮1৩। ১৩। 

ঢস্য লোপ: স্তাঢ্ডে পরে। গাহিতা, গাঢা। গাহিষ্যতে, ধাক্ষটতে। 
গাহিষীষ্ট, ঘাক্ষীষ্ট । অগাহিষ্ট, অগা । অধাক্গাতাম্। অধাক্ষত | 
অগাঁঢাঃ । অথাদুম্। অথাক্ষি। গৃহ ৪৯ গহণে | গর্থতে ।- জগৃছে । 
খাছুপধেভ্যো লিটঃ কিন্বং গুণাঁ পূর্বববিপ্রতিষেধেন। ০। জগৃহিষে, 
জদ্বক্ষে। জরৃছে। গর্হিতা, গর্চা । গরির্যতে, ঘঙ্গ্যতে | গর্হিবীষট, স্বৃঙ্গীষ্ট । 
লুডি। অগর্হিক্ট। ইড়ভাবে। 

১৮৬ । শল ইগুপধাদনিটঃ কাঃ। ৩1১1 ৪৫। 
ইগুপধো যঃ শলন্ততস্তল্মাদনিটশ্চেঃ কাদেশঃ হ্যা । অধ্বক্ষত । 

১৮৫ | ঢোফেলোপ ইতি। জধাঢে। ঢেকিম্। উঢঃ। ইহপূর্ধং চলোপো! মাডৃৎ। কৃতে 
ভু চগ্রহণে না ইরিতান্য আশ্রয়াৎ সিদ্ধত্বং ভবতীতি সিদ্ধমিষ্টমিত্যাহঃ। অগাচেতি। ঝলো! ঝলীতি 
সলোপঃ। টঢহধতই্রত্বচলেপঃ। সিচো লোপাৎ পূর্ববং ভয্তাবস্ত ন অসিন্ধত্বাৎ। ভয্ভাবস্ত 
সিজলোপানভ্তরমপি ন ভবতি সক।রপরত্বাভাবাৎ। ন চ কৃতেইপি সলোপে প্রত্যয়লক্ষণেন সিচ- 
পরত্বাস্তব্ভাবে দুর্বার ইতি শঙ্ক্যম্। বর্ণাশ্রয়ে প্রত্যয়লক্ষণাতাবাৎ অন্যথা গবে হিতং গোহিত- 
মিত্যত্রাবাদেশঃ হ্যাদিতি দিকৃ। জগৃহে ইতি । কিন্বাৎপরত্বাৎ পুগন্তে গুণে প্রাপ্তে খছুপধেভ্য ইতি 
বার্তিকাৎ কিব্বে গুণাভাবঃ। 

১৮৬। শল ইগুপধেতি। শল ইতি ধাতোর্বিশেবণাদস্তলাতঃ। শল ইতি কিম্। অতিগ্ত॥ 
ইগিতি কিম্। অগাঢ়। অনিট: কিম্। উহি্ই। 

গর ও গল্হ ধাতু কুৎস! বৃঝায়। জগর্হে। জগল্হে। বর্থ ও বল্হ ধাতু ঠা 

বৃঝায়। এই ছইটা ধাতু ও্যাদি। দক্ত্যোষ্ঠাদী বর্থ ও বল্হ ধাতু পরিভাষণ, হিংসা 
আচ্ছাদনার্থ বুঝায়'। কেহ কেহ ইহার বিপরীত ও বলৈন। অর্থাৎ পূর্বের ছটা 

,দৃস্ত্যোষ্ঠাদি এবং পরের হুইটা পবর্গাদি। প্লিহ ধাতু গতি বুঝায়। পিল্লিছে। বেহৃ, 
জেন ও বাহন ধাতু প্রযত্ব বুঝায়। প্রথমটা দস্ত্যোষ্ট্যাদি এবং শেষেরটা কেবল ওষ্ঠ্যাদি। 
কেহ কেহ বলেন, উভক্টাই ও্যাদি এবং দজোষ্ঠ্যাদি। জেহ ধাতু 'গত্যর্থও হয়। 
ববাহে। দ্রাহ নিদ্রীভঙ্গ বুঝায়। অন্তমতে নিক্ষেপ ক্ষায়। কাশ ধাতু দীপ্তি বুঝায়। 
চকাশে। উহ বিতর্কে । উহাঞ্চক্রে । গাহ্ বিলোড়নে । 'গাহতে। জগাহে। অগাহিবে। 
জঘাক্ষে। জগাহিদে, জগাহিধ্বে, জগাে। গাহিতা ! 

১৮৫। ঢ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ঢকাঁরের লোপ হয়। গাঁড় । গাহিষ্যে, 
ঘাক্ষ্যতে । গা হিষীষ্ট, ঘাক্ষী্টি। অগাহিষ্ট, অগাঢ় । অধাক্ষাতাম্। অঘাক্ষত। আঅগাঢ়াঃ। 
অথাঢুম্। অধাক্ষি। গৃহ গর্থণ বুঝায়। গর্থতে। জগৃছে। গুণের পুর্বে গ্রতিষেধ 
হেতু খকারোপধ ধাতুর উত্তর লিটের কিৎ সংজ্ঞ। হয়। জগৃহিযে, জতখক্ষে, জ্বরে): 
গঠিত, গর্চা। গহিবানে, বক্ষ্যতে। গহিবীষ্ট, স্বক্ষী্ট। লু পরে রথা, অগহিষ্ট। 
ইড়ভাব পক্ষে । 



“তিওস্তভাদিপ্র করণম্। ১৩৩ 

১৮৭। ক্নহ্যাচি। ৭1 ৩1 9৪৮1 

অজাদে। তঙি কহ্য লোপঃ স্যাৎ । অলোহন্ত্যম্ত । অধ্বক্ষাতাঁম্। 
অদ্বক্ষত্ত । গুহ ৫০ চ। গ্রহতে। ঘুষি ৫১ কান্তসিকরণে। ঘ্ুংষতে । জুঘুংঘে। 
কেচিশ ঘষেত্যছুপধং পঠস্তি। অথাহত্যস্তাঃ পরন্মৈপদিনঃ ৷ ঘুধির্ ১ 
অবিশব্নে। বিশব্দনং প্রতিজ্ঞানং ততোহন্যস্মিমর্থে ইত্যেকে 1 শব্দে 
ইত্যন্তে পেঠঃ। ঘোষতি। ভুঘোষ। ঘোধিতা। ইরিত্বাদঙ় বা। অঘুষণ্, 
অঘোধীৎ। অক্ষু ২ ব্যান্তো। 

১৮৮ । অক্ষোহম্যতরহ্যাম্ । ৩।১। ৭৫। 

অক্ষো বা ল্,গ্রত্যয়ঃ শ্যাৎ কত্রর্থে সার্ববধাতুকে পরে । পক্ষে শপ্। 
অক্ষোতি। অক্ষতঃ। অক্ষবন্তি। অক্ষতি। অক্ষতঃ। অক্ষম্তি। আনক্ষ। 
আনক্ষিথ, আনষ্ঠ | ভাক্ষিতা, অফ্টা। অক্ষিষ্যতি । ক্কোরিতি কলোপঃ। 
বঢ়োঃ কঃ সি । অক্ষ্যতি । অক্ষোতু । অক্ষহি । অক্ষবানি।. আক্ষোত। 
আক্ষবম্ | অক্ষ-যাত্ অক্ষ্যা 1 উদিত্বাছেট্ । নেটি। মা ভবানক্ষীত। 
অক্ষিষ্ীম্্। অর্ষিখুঃ । ইনডভাবে তু মা ভবানাক্ষীৎ। আফ্টাম্। আক্ষুঃ। 
তক্ষ, ৩ ত্বক্ষ, ৪ তনুকরণে। 

১৮৭। জ্সন্তাচীতি। অলাদাবিতি। অঙ্গক্ষিপ্তপ্রত্যক্নোহত্র খিশেবাঃ। তডীতি তু কেযাঞ্চিৎ 
প্রক্ষেপত্তন্ত কাশিকাদাবদুক্তত্বাদিত্যাছঃ। অন্ঠে তু লুশ্বা দুহেত্যত আক্মনেপদইত্যপকর্ষশাত্ততীতি 
লঙ্যতে। তেন হ্ূশেঃ কস ইতি বার্তিকোক্তকগ্রত্যয়ন্ত লোপে। ন ভবতি। সহৃক্ষাঃ অন্াদৃক্ষা 
ইত্যত্রেতাহুঃ। ঘুধি কাম্তিকরণে। অবুংবিষ্ট। অধুংষিষাতাম্। অছ্ুপধপাঠে তু । অঘাধীৎ। 
অঘবীৎ। 

১৮৬। ইকৃ-উপধ শলম্ত ধাতুর উত্তর অনিট্ |শ্চস্থানে “ক্স” আদেশ হয়। 
যথা, অদ্বক্ষত | | 

১৮৭। আঅজাদি তঙ্পরে থাকিলে ক্স আদেশের লোপ হয়। “অলোইস্তস্ত” 
এই সুত্র দ্বারা অত্বক্ষাতাম্। অধূক্ষত।. গ্রহ ধাতু নিন্দা বুঝায় । গ্লহতে। 
ঘুষি ধাতু কাম্তিকরণ বুঝায়। ঘুংষতে। জুঘুংসে। কেহ কেহ “ঘষ” এইরূপ 
অকারোপধ পাঠ করিয়! থাকেন। অতঃপর ঘুষির্ ধাতু হইতে অর্থধাতু পর্য্যস্ত 
প্রশ্মৈপদী ধাতু কথিত হইতেছে । যথা. ঘুধির্ বিশব্খন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা অর্থ বুঝায় । 
কোন মতে তস্ভি্ার্থও হইয়া থাকে। অন্তমতে শব্ধ করা বুঝায়। ঘোষতি। জুঘোষ। 
ঘোধিতা। ইর্-ইৎ স্বার বলিয়া! বিকল্পে তাহার উত্তর অঙ্হ্য়। অথুষৎ, অঘোষীৎ। 
(অঙ্গ ধাতু ব্যান্তি বুঝায়। 

১৮৮) কর্তর্থ সার্বাধাতুক পরে থাকিলে অক্ষধাতু স্থানে বিকল্পে সব. গ্রত্যন্থ হয 
বিক্সপক্ষে শপ্ হইবে । অক্ষোতি। অক্ষ,তঃ। অন্কুবস্তি। অক্ষতি। অক্ষতঃ। 



৯৩৪ 

১৮৯। তনুকরণে্হুক্ষত | ৩। ১। ৭৫ 
শু বাধা শবিবষয়ে। তক্ষোতি, তক্ষতি বা কান্ঠম্। ততক্ষিধ, 

ততণ্ঠ। অতক্ষীৎ ৷ অতক্ষিষ্টাম। অতাক্ষীৎ। অতাষ্টাম্। তনৃকরণে 
কিম । বাগৃভিঃ সম্তক্ষতি। ভরসয়তীত্যর্থঃ। উচ্ষ ৫ সেচনে । উক্ষাং- 

চকার। রক্ষ ৬ পালনে । ণিক্ষ ৭ চুম্বনে । প্রণিক্ষতি । তৃক্ষ ৮ বৃঙ্চ ৯ ণক্ষ ১৩ 

গতৌ। তৃক্ষতি। স্ত্ক্ষতি। নক্ষতি। রক্ষ ১১ রোষে। সঙ্ঘাতে ইত্যেকে। 
স্বক্ষ ১২ সভবাতে | অক্ষ ইত্যেকে । তক্ষ ১৩ ত্বচনে। ত্বচনং সম্বরণং 'গ্রহণঞ্চ । 

পক্ষ ১৪ পরিগ্রহ ইত্যেকে । সৃর্ম ১৫ আদরে । সূক্ষ্ম । অনাদর.ইতি তু কাচিৎ- 
কোহপপাঠঃ। অবজ্ঞাবহেলনমসূক্ষণমিত্যমরঃ| কাক্ষি ১৬ বাক্ষি ১৭ 
মাক্ষি ১৮কাঙক্ষায়াম্,। দ্রাক্ষি ১৯ খ্রাক্ষি ২০ ধ্বাক্ষি ২১ ঘোরবাশিতে চ। চুষ ২২ 
পানে। চুচুষ। তৃষ ২৩ তুষ্টৌ। পুষ ২৪ব্দ্ধৌ'। মুষ ২৫ স্তেয়ে। লুষ ২৬ রূষ 

১৮৯। অতঙক্ষীদিতি । নেটাতি বৃদ্ধিনিষেধঃ। ইডভাবে তু অতাক্ষীৎ। প্রণিতক্ষতীতি। 
উপদর্গাদনম।সেপীতি নিত্যং পতৃমূ। বা নিক্সনিজ্নিন্মামিতি তু কৃদ্ধিবয়ম। গুণ্জতৃচৌ। প্রপিক্ষকঃ। 
প্রণিক্ষিত।। প্রনিক্ষিতা। অবজ্ঞেত্যাদি। নুর্ষণমাদরস্ত তোহন্যদন্ুক্ষণমিত্যমরগস্থর্থঃ। যদি তু 
নুক্ষপমনাদর ইতি উচ্যেত তহি অনুক্ষণমবজ্ঞাপর্যযায়ে। ন হা।দিতি ভাবঃ। কাক্ষি। কাজ্ছা ইচ্ছা। 
ভ্রাঙ্ষি আক্ষি ধ্যক্ষি। ঘেরবাসিতং ঘোরশবঃ। বাশ্থ শবে। ধ্বাজ্তীতি ধ্বাজঃ কাকঃ। 

অক্ষস্তি। আনক্ষ। আনক্ষিখ, আনষ্ঠ। অক্ষিতা, অই । অক্ষিষ্যতি। ৭ক্কোঃ” এই 
সুত্র দ্বারা ককারের লোপ হয়। “যটোঃ কঃ পি” অর্থাৎ সকার পরে থাকিলে ব এবং 
টস্থানে ক হয়। অক্ষতি। অক্ষোতু। অক্ষ,হি। অক্ষবানি। আক্ষোৎ। আক্ষবম্। 
অক্ষুযাৎ। অক্ষ্যাৎ। উদিত্ব হেতু বিকলে ইট্ হয়। পনেটি” এই স্থত্র ঘর! বৃদ্ধি 
নিষেধ হইতেছে । অতএব মা. তবানক্ষীৎথ। আষ্টাম্। আক্ষুঃ। তক্ষু, স্বক্ষ ধাতু 
তনুকরণ বুঝায় ॥ 

১৮৯ তনুকরণ অর্থাৎ ক্ষীণকরণ অর্থ বৃঝাইলে তক্ষ ধাতুর উত্তর শগ্ স্থানে 
বিকলে শন আদেশ হয়। যথা, তক্ষোতি, তক্ষাতি ব! কাষ্ঠম্। রা তত্ঠ ॥ অতঙক্ষীৎ . 
অতাঙ্গীৎ। অকক্ষিষ্টাম্, অতাষ্টাম্। তনুকরণার্থ নাঁ হইলে “বাগৃভিঃ সত্তক্ষাতি”। 
এস্থলে ভৎসনার্ঘ হইয়াছে বর্ণিয়া নিত্য আদেশ হইল। উক্ষ সেচন কর] । উক্ষাঞ্চকায় 
রক্ষ পালন করা । .পিক্ষ চুম্বণ করা। প্রণিক্ষতি। তৃক্ষ, সুক্ষ ও পক্ষ ধাতু গন 
করা। তৃক্ষতি। স্ক্ষতি। ণক্ষতি। রক্ষ ক্রোধ করা। কোন কোন, মতে 
ংঘাত করা বুঝার । সৃক্ষ সংঘাত করা । কোন মতে ভ্রক্ষ ধাতু ও উক্তার্থক। পক্ষ 

ধাতু ত্চন অর্থাৎ সংবরণ ও ত্বকের গ্রহণ বুঝায় । পক্ষ পরিগ্রহ বুঝায়। ৮৬ আগায়ে। 
সুনুক্্। কেহ কেহ বলেন বে, “অনাদর” ইহা অপপাঠ। অবজ্ঞা, অবহেলন ও. 
অনুঙ্গণি এইটী অমরকোষে আছে। কাক্ষি, বাক্ষি ও নাক্ষি ধাতু আকাঞ্চার্থ 



তিউন্তভ্াদিপ্রকরণম্। ১০৫ 

ভূষায়াম্। শুষ ২৮ প্রসবে। প্রসবোহভ্যনুজ্ঞাবগ্” তালব্যোক্ষাদিঃ | যৃষ ২৯ 
হিংসায়ীম্। জু ৩০ চ। ভূষ ৩১ অলঙ্কারে। ভূষতি। উষ ৩২ রুজায়াম্। 
উধাঞ্চকার। ঈষ ৩৩ উঞ্চে । কষ ৩৪ খষ ৩৫ শিধ ৩৬ জঘ ৩৭ ঝষ ৩৮ 
শষ ৩৯ বষ ৪০ মষ ৪১ রুষ ৪২রিষ ৪৩ হিংসার্থাঃ। তৃতীয়ষন্ঠৌ। তালব্যোত্মাদী | 
সপ্তমে। দন্ত্যোষ্ঠ্যাদিঃ । চকাষ। চখাষ। শিশেষ। শিশেষিথ। শেষ্টা। 
কঃ। জশিক্ষত। অশেক্ষ্যৎ। জেষতুঃ। জবধতুঃ। শেষতুঃ॥ ববষতুঃ। 
মেষতুঃ। 

১৯০ | তীষসহলুভরুষরিষঃ | ৭1 ২। ৪৮। 
*  ইচ্ছত্যাদেঃ পরম্য তাদেরাদ্ধধাতুকস্থেড! স্যাৎ। রোধিতা, রোফটা ! 
রোধিষ্যতি । রেধিতা, রেষ্টা । রেষিষ্যতি । ভষ 8৪ ভরৎ্রনে | ইহ 
ভত্রসনং শ্বরবঃ( ভষতি। বভাষ। উষ ৪৫ দাহে। ওষতি। 

১৯১ । উষবিদজাগৃভ্যোইন্যতরস্যাম্ । ৩1 ১। ৩৮। 

আভ্যো লিটি আম্ বা স্তাঙ | ওধাঞ্চকার। উবোষ। উ্তুঃ। উদ্বো- 
বিথ। জিষু ৪৬ বিষু ৪৭ মিষু ৪৮ সেচলে |" জিজেষ। জ্ঞার্গিনিয়মাজিট্। 

ঘাক্ষি। ধাতোগুয়োশ্চ হুল ইতি অগ্রভায়ে ভ্রাক্ষ!। ববাছিগণে নিপাতনাক্গলোপং । দ্রাক্ষামান্। 
ইহ মতোব্বত্স্ত ন ভবতি অববাদিত্য ইতুযুক্তেঃ। তুধ তুঙ। দিবাদে তু হন্যোপধঃ ৷ মু ভ্তেয়ে ॥ 
লংজ্ঞায়াং নি মৃবকঃ। ক্র্যাদে। তু হন্যোপধোহয়ম্। ভূষ অলম্কারে। অয়ঞ্চুরাদাবপি। ঈষ উঞ্ছে। 

গুরোশ্চ হল ইতাপ্রত্যয়ে ঈব1 লাঙ্গলদণ্ডঃ | কষ খব। শিষেত্যরমপ্যনিটক ন তু রৌধাদিক এব 
সন্কোচে মানাতাবাদিতাতিপ্রেত্যোদাহরতি । শেষ্টা। অপিক্ষদিত্যাদি। 

১৯*। তীষসহেতি। ইব ইচ্ছায়াম্। যহ মর্ধণে। লুত গার্ধে। রুধ রিষহি'সুয়াম্। এধিত|। 
এটা । সহিত । সোচ।। লোভিত। লোন্ধা। 

বার । জ্রাক্ষি, গ্রাক্ষি ও ধবাক্ষি ধাতু ঘোরধ্বনি ব্ঝায়। চুষ ধাতু পান কর1। 
তৃষ তুঙ্তি বুঝায় । পৃষ ধাতু বৃদ্ধি বুঝায় । মুষ চুয্ি কর! । লব ও রূষ ধাতু ভূষা করা। 
শৃষ প্রসব অর্থাৎ অভান্থজ| বুঝায়। এই ধাতু তালব্য ও উদ্মাদি। যৃষ ও জষ 
ধাতু হিংসা কর। বুঝায়। জুবতি। উষ পীড়ত কর1। উবাংচকান্ব। ঈষ ধাতু 
উদ্ছ বুঝায় । কব, খধ, শিব, জধ, দৃশ, শষ, বব, ময. রুষ ও রিষ ধাতু হিংসার্থ। 
ইহাপ্ধের মধ তৃতীয় ও বষ্ঠ ধাতু তালব্য "ও উদ্মাদি এবং সপ্তমটা দস্ধ্যোষ্ঠাদি । 
চকাশ। তথাব। শিশেষা শিশেবিখ। শেষ্টা। ক্স প্রতায় হইয়া। অশিক্ষৎ। 
অশেক্গৎ। €েধতুঃ।. জবঝব্ঃ। শেষতুঃ । ববহতুঃ। মেবতৃঃ। . 

৯৯০। ইঈষ, সহ,.লুভ, রুষ ও রিষ এই কয়টা ধাতুর পর যে “তা” প্রতৃতি 
দা্রধাতৃক. প্রত্যয় তাহাদের উত্তর বিকল্পে ইট আগম হুয়। রেষিতা, রে।।, 

চতি। ভব ধাতু তৎসনার্থ বুধায়। এহস্থলে ভৎসন শব্দে কুকুর রব। ভবতি। 
হছভাব। উব ধাতু দাহ বুঝায়। ওষতি। 



১০৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

বিবেধষিথ। বিবেধিব। বেষ্টা। বেক্ষ্যতি। অবিক্ষৎ। 'পুষ ৪৯ পুষ্টৌ। 
পোষতি। পোধিতা। পোষিষ্যতি। অপোষীৎ। অনিট্কেষু পুষ্যেতি 
শ্যনা নির্দেশাদয়ং সেট। অতো ন জঃ। অঙ্বিধৌ দৈবাদিকম্য গ্রহ- 
ণান্নাড, | শ্রিষু ৫০ শ্রিষু ৫১ প্রুষু ৫২ প্রষু ৫৩ দাহে। শ্রেষতি। শিশ্রেষ। 
শ্রেষিতা। শ্লেষতি। শিশ্লেষ। শ্রেষিতা। অয়মপি সেট। অনিট্ন্থ 
দৈবাদিকন্তৈব গ্রহণমিতি কৈয়টাদয়ঃ। যন্বনিট্ুকারিকায়াং গ্যাসে ছয়োগ্রহুণ- 
মিত্যুক্তং তণ /স্বোক্তিবিরোধাদ্ গ্রস্থান্তরবিরোধাচ্চোপেক্ষ্যম্। পুপ্রোষ 
পুপ্লোষ। পৃষু 4৪ বৃষ ৫৫ মৃযু৫৬ সেচনে। মযু ৫৭ সহনে চ। ইতরো হিংসান, 
ক্রেশনয়োশ্চ । পর্যতি । পপর্ষ। পৃষ্যাৎ। ঘ্বযু৫৮ সঙ্ঘর্ষে। হৃযু ৫৯ অলীকে ৷ 
ভু ৬০ ত্রস ৬১ হলস ৬২ রস ৬৩ শব্দে। তুতোস। জহ্াস। জহলাস৷ 
ররাস। লস ৬৪ শ্লেষণক্রীড়নয়োঃ। ঘস্ল্ ৬৫ অদনে । অয়ং ন সার্ববত্রিকঃ/ 
লিট্যন্যতরস্থ্যা মিত্যদের্খস্লাদেশবিধানাশু। ততশ্চ ত্র লিঙ্গং বচনং বাঘি 
তত্রৈবাস্ত প্রয়োগঃ। অভ্রৈব পাঠঃ শপি পরস্মৈপদে লিঙম্। লৃদিৎ, 
করণমডি | অনিট্কারিকাস্থ পাঠো বলাদ্যাদ্ধধাতুকে 1. ক্সরচি তু 
বিশিষ্যোপাদানন। ঘসতি | * ঘন্তা। | 

১৯১। উবোধেতি। পুগন্তেতি গুণঃ। এভ্যাসম্তাসবর্ণ ইতি উবঙ্। ঘ্যু সঙ্ঘর্ধে। ল্যুটি ঘর্ষণম্ । 
ঘস্* অদনে। অয়মিতি। যদ্যয়ং সার্ধত্রিক: শ্তাত্তদা লিট্যপি প্রযুজ্যেত ততশ্চ লিট্যন্ভতরস্তা মিতি 

বিকল্পেনাদেশবিধানং ব্যর্থং তবেদিতি ভাবঃ। অব্রৈব পাঠ ইতি । ভূ!দৌ পরশ্মৈপদে পাঠ ইত্যর্থং। : 
্নরচীতি। সুঘহ্তদং ঝ্লরচীতি সুত্রে । 

১৯১): লিট্ বিভক্তি পরে থাকিলে উপ, বির্দ ও জাগৃ ধাতুর উত্তর বিকল্পে আম্ 
আদেশ হয়। 'ওষাঞ্চকার । উবোষ। তুঃ। উবোধিথ। জিষু, বিষু ও মিষু 
পাতু সেচন করা বুঝায়। নিজেষ। ক্রািনিয়মহেতু ইট্ হইবে। বিবেবিথ। 
বিবেধিব। বেষ্টা। বেক্ষাতি। অবিক্ষৎ। পুষ ধাতু পুষ্টি বুঝায়। পোষতি। 
পেষিতা। পোষিষ্যত্তি। অপোষীৎ। অনিট্কারিকাক়্ পুব্য এইকপ ইন্যুক্ত ধাতুর 
নির্দেশ হেতু এই ধাতুটী সেট। অতএব উহার উত্তর “কৃস” আদেশ হইবে না। 
এবং অঙ্বিধিতে দিবাদির গ্রহণ হেতু এস্থলে আঙ হইবে না। শ্রিষু, শ্লিষ, প্রুষ .ও 
প্রষ ধাতু দাহ বুঝায়। শ্রেষতি । শ্রিশ্রেষ । শ্রেষিতা। গ্লেষতি। শিল্পলেষ। 
শ্লেষিতা। এই খাতুটাও সেট।, অনিট্কারিকাতে দিবাদিগণীয় ল্লিষ ধাতুরই গ্রহণ 
হইয়াছে, ইহ! কৈয়টাদির মত। অনিটকারিকার ন্তাসপ্রস্থে উভয়েরই গ্রহণ হুইবে 
এইক্ধপ যে কথিত আছে, তাহ স্বকীয় উত্তির এবং গ্রহাস্তরের বিরুদ্ধ বলিয়া 
উপেক্ষলীয়। পুপ্রোধ । পুগ্লোব। পৃষ, বৃষ ও হু ধাতু সেচনার্থ বুঝার । যুষ 
ধাতু সহুনার্থ ও বুঝায়। অন্ত ছুইটী হিংসা ও সং টনর্ঘক | পর্যতি। পপর্ষ |. 



তিডন্তভাদিপ্রকরণম্। ১৯৭ 

১৯২ সঃ স্যার্ধধাতুকে | ৭1০৬ ৪৯ | 

সন্য তঃ হ্যা সাদাবার্ধধাতুকে। ঘতস্ততি। ঘসতু। অঘসৎ। 
ঘসেত্। লিঙ্গাদ্যভাবাদাশিষ্যস্তাপ্রয়োগঃ | | 

১৯৩। পুষাদিছ্যতাদিল্দিতঃ পরস্মপদেষু । ৩। ১1৫৫ | 
শ্যন্বিকরণপুষাদেছ্্তাদের্লদিতশ্চ পরস্থয ঢের স্যা পরস্মৈপদেষু। 

অঘসগু। জর্জ ৬৬ চর্চ ৬৭ কর্চ ৬৮ পরিভাষণহিংসাতর্জনেষু। পিস্থ ৬৯ 
পেস্থ ৭০ গতৌ | পিপিসতৃঃ, পিপেসতুঃ । হসে ৭১ হসনে। এদিস্বান্ন বৃদ্ধিঃ | 
অহসীত। ণিশ ৭২ সমাধোৌ। তালব্যোক্ষান্তঃ ৷ প্রণেশতি । মিশ ৭৩ মশ ৭৪ 
শব্দে রোষকৃতে চ। তালব্যোক্ষাস্তৌ। শব ৭৫ গতৌ। দস্তোষ্ঠ্যাস্তস্তালব্যোক্সাদিঃ। 
শবতি। অশবীৎ্, অশাবীৎ। শশ ৭৬ প্লুতগতৌ । তালব্যোক্মাদ্যস্তঃ। 

১৯২ সইতি। সঃংসীতি চ্ছেদ:। সাদৌ কিং। স্মরঃ। আর্ধধাতুকে ইতি কিম্। বঃসে। 
আাঁশিষীতি। আশীর্লিভীত্যর্থঃ। এতচ্চ কর্তরি প্রয়োগমভিপ্রেত্যোক্তম্। কর্শি তু বন্ষিবয়ে 
প্রয়োগো নেতি বোখ্যম্। | 

১৯৩। পুষাদীতি। পুবধাতুঃ ভাদৌ দিবাদৌ ক্যান চুরাদৌ চ পঠাতে। বদি তু পুষ 
ুষ্টাবিতি ভৌবাদিকধাতুমারভ্য পুষাদিগণে। গৃহোত তদ। ছ্যতা দিগ্রহণমনর্থকং ভবেৎ। পুধেরুত্তরত্র 
ছ্যতাদীনাং পাঠ।ৎ। নাপি ক্র্যাদ্বাত্তর্গণঃ। তত্র হি পুষধাতোরগ্রে মুষ স্তেয়ে খচ ভূত প্রাছুর্ভাবে হেঠ চ 
ঘ্হ উপ|দানে ইতি চবন এব পঠান্তে।" বদিতু তে এব জিবৃক্ষিতাঃ স্ান্তর্হি লাঘবালদিত এব 
ক্রয়েরন্। গ্রহেঃ স্বরিতেত্বেঘপি »কারেণৈব তর্ির্ধাহাদনেকানুবদ্ধাসঙজগৌরবশক্কায। অপি অভাবাৎ 
বাপি চুরাদিঃ॥ পিচ| ব্যবধানেন ততোইনস্তরস্ত চেরসস্তবাৎ। অতঃ পরিশেবাদ্ দিব।দয় এব 
হত্ত ইত্যাহ। শ্থান্বিকরণপুষ।দেরিতি। কেচিত্ত দিবাদাস্তর্গণ এব পুবাদিগ্ হতে ব্যাখ্যানাদিত্যাহঃ । 

পৃষাৎ। স্বযু ধাতু সংঘর্ষ বুঝায়। হৃষ অলীকার্থ বুঝায়। তুস, হস, হলস ও 
রস ধাতু শব কর! বুঝায় ॥। তৃতোষ। জহাস। জহলাস। ররাস। লস ধাতু 
শ্লেষণ ও ক্রীড়া! বুঝায় । ঘন ধাতু ভক্ষণার্থ বুঝায়। লিটু পরে অদ ধাতু স্থানে 
বিকল্পে ঘস্লাদেশ হয় বলিয়। এই ধাতুটী, সার্বত্রিক নহে। অতএব যেখানে লিঙ্গ ব 
চন আছে সেখানেই ইহার প্রয়োগ হইবে। এস্থলে ভাদি পরশ্মৈপদে তাহার 
প্রয়োগ হইবে অর্থাৎ অদ ধাতুর উত্তর পরশ্মৈপদে ঘস্লাদেশ হয়, আত্মনেপদে 
হয় ন।। অঙ্ পরে থাকিলে *কারের ইৎ হয়। অনিট্কারিক মধ্যে পাঠ হেতু 
হশার্দি আর্দধাতৃক বিষয়ে ইহার পাঠ হইবে। ক্সরচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ইহার 
বিশেষরূপে উপাদান হইবে। খঘসতি। ঘস্তা। 

১৯২। আর্ধধাতুক বিভক্তি পরে থাকিলে ধাতুর সকারস্থানে তকার হয. 
বা, ৎগ্তি'। খসতু। অধসৎ। ঘসেং। লিঙ্ষাদির অভাব হেতু আবীর্বাদার্থে 
ইহার প্রয়োগ,.হইবে না । ' 



১০৮ সিদ্ধাস্তকোমুদী | 

শশাশ। শেশতুঃ | শেশুঃ | শেশিখ । শু ৭৭ হিংসায়াম্। দস্ত্ো্মাস্তঃ। ন 
শসদদেত্যেত্ং ন। শশসতৃঃ। শশনুঃ | শশসিথ । শংস্ত্ ৭৮ স্ততো।। অয়ং 
হর্গতাবপীতি ত্রগঃ। নৃশংসো' খাতুকঃ ক্রুর ইত্যমরঃ। শশংস। আঁশিবি 
মলোপঃ। শম্তাৎ। চহ ৭৯ পরিকক্কনে। কন্ধনং শাঠ্যম্। অচহীগু। 
মহ ৮০ পুর্সায়াম্। সহী ॥ রহ ৮১ ত্যার্গে। রহি ৮২ গতৌ। রংহতি। 
রংহাত। দৃহ ৮৩ দৃহি ৮৪ বৃহ ৮৫ বৃহি ৮৬ বুদ্ধ । দর্থতি | দদর্হ । দ্দৃহতুঃ। 
দৃংহতি। বর্হতি । বুংহতি। বুহে শব্দে চ। বৃংহিতং করিগঞ্জ্জিতম্। 

বৃহির্ ইত্যেকে। অবৃহ২, অবশ্থাৎ। তুহিরু ৮৭ ছুহির্ ৮৮ উহির্ ৮৯ 
অর্দনে। তোহতি । ততোহ । অতুহত্ড অতোহীৎ ! দোহতি। 
অভ্ুহণ্ড। অদোহী। অনিটকারিকাস্বস্ত দুহেগ্রহুণং নেচ্ছস্তি। ওহতি। 
উবোহ। উহতুঃ। ওহিতা। মা ভবানুহৎ্। গুঁহীৎ। অর্থ ৯০ পুজায়াম্। 
আনর্। অথ কৃপুপর্য্যন্ত! অনুদাত্তেতঃ। ভ্যুত ১ দীপ্তৌ। দ্যোততে । 

চুরাজীদাং সর্কেষাং শিক্িকজ ইতি পক্ষে চৌরাদিকপুধাদেরপি পরঃ ট্রিঃ সম্ভবতীতি তেষাসাশয়ঃ | 
নন্দিগ্রহিপচার্দিতা ইতিবৎ পুষদ্যতাদ্য$কঁদিত ইতি শুত্রক্সিতুমুচিতম্ ৷ ননু পুধাদয়ো ছ্যতাদয়শ্ড 
মঙ্গিত এব কুতে। ন কৃতী: ইতি চেদআ্রাহঃ। নিরনুবদ্ষেধু সান্গুবন্ধেষু ৮. প্রত্যেকং »কারপাঠে বিপরীত- 
গৌরবং ভ্যাৎ। ন চ অন্ুবক্ষান্তরন্ত কত প্রয়োজনসাত্মনেগদং তত্তু ম্পিখকর়ণেইপি সিধ্যতীতি 
অনেকানুবন্ধটসঙ্গগৌরবদোযো নান্ভীতাপি শঙ্ক্ম্। আদিতামীদিতামূদিতাঞ্চ তেষু সত্বাৎ *কারেণ 

তত্তৎকাধ্যাণ।খনির্ধ্বাহাদনেকা নুবদ্ধাঙ্গগৌরষদ্ত ছুর্মিবারত্বাদিতি। জর্জ চর্চ কচ্চ। এবাং পরিভাবণাঁ- 
দিভিঃ সহ যথাসঙ্খঃং যান্তি ব্যাখ্যানাগিত্যান্ছঃ | পরিভাষণং সনিঙ্দগোপালভ্তঃ। অরয়াণামপি চবগীক্ষান্েযু 
পাঁঠ উচিতে। ন শিহ্োক্ান্তেযু। শিশ সমাধোৌ । সসাধযস্তঃকরণনিরোধং | প্রণেশতীতি । উপসর্গাদ- 

সমাহস্হপীতি খত্স্। €রাধকুতে চেতি। চকারাৎ সমাধৌ। শশ ক.তগতো। ন শসধদেতি 
প্রতিষেধনুত্রে সন্তস্ত গ্রহণমিত্যভিপ্রেত্য ব্যাচষ্টে। শেশতুরিতি। প্রাচা তু শশতুরিত্যুক্তং তদযুক্ত- 

ম্মিতি ভা । অচহীদ্দিতি। দ্গান্ডেতি ন বৃদ্ধিং। রহ ত্যাগে। অল্পং কথাদাবপি। জ্ঞপষিচ্মেতি 
যিৎগ্রকরণেহপারমেকীয়মতেন প্িতঃং। নেচ্ছস্তীতি / ব্যাথ্যানমেবাত্রাবলম্থনম্। সাঁভবানুহদিতি। 
ন মাঙ্যোগে ইত্যাডভাবঃ। ইরিতে। বেত্যঙ্। অথ ছ্যতাদিঃ। ছ্যুতদীপ্ডে। । 

১৯৩। পর্ন্রৈপদে শ্তন্ বিকরণ এরূপ যে পুষাদি ধাতু, ছ্যতাদি ধাতু এবং 
ধাক[রইৎ্ ধাতু, তাহাদের উত্তর চিস্থানে অগু আদেশ হয়। অঘসৎ। জর্জ, চর্চ ও 
কর্চ ধাতু পরিভাষণ, হিংসা! ও তর্জনার্থ বুঝায়। পিস্য ও পেস্থ ধাতু গতি বুঝায় । 
পিপিসতুঃ। পিপেসতুঃ। হস ধাতু হান্ত কর! বুঝায় । একার-ইৎ্ হেতু বৃদ্ধি 
হয় না। অহসীৎ। ণিশ ধাতু সমাধি অর্থ বুঝায়। ইহা তালব্য ও উন্মবর্ণাস্ত। 
প্রণেষতি। মিশ ও মশ ধাতু শবও রাগ কর! বুঝায়। এই হুইটা ধাতু তালব্য ও 
উদ্মবর্ণাস্ত। শব ধাতু গতি অর্থবুঝায়। এই ধাতু দস্তোষ্ঠ্যান্ত ও তালব্য উদ্মাদি। 
শবতি4 অশাবীৎ, অশবীৎ। শশ ধাতু প্রতগতি বুঝায়। ইছ1 তালব্য ও. উদ্মাঙ্যঝ,। 



তিউস্তভািপ্রকরণম্। : ১৭৯ 

১৯৪ | ছুযুতিস্বাপ্যোহ সম্প্রসারণম্? ৭1 ৪1 ৬৭। 

অনয়োরভ্যাসম্ত সন্প্রসারণং স্যাত্শ* দিছু/তে । দিছ্যুতাতে। 
দেযোতিতা। 

১৯৫। ছ্যদ্ভ্যো লুডি । ১। ৩। ৯১। 
ছ্যতাদ্দিভ্যে! লুঙঃ পরস্মৈপদং বা! স্বা। পর্স্মৈপদেহড,। অদ্যুতৎ, 

অদ্যোতিষ্ট | শ্থিতা ২ বর্ণে॥ শ্বেততে । শিশ্বিতে । অশ্বিত । অশ্থেতিষ্ট। 
খ্রি মেদ ৩ ন্েহনে ;। মেদতে। 

১৯৪ ছাতি স্বাপোরিতি। গ্বাপীতি শিজজ্তগ্রহণমূ। দিছ্যাতে ইতি । সম্প্রসারণে কৃতে সম্প্রসারণা- 
চেেভি পূর্বরূপম্। ব্যাপ্রেদাহরণস্ত হুন্াপন্গিষতি । ইহ ক্বাপের্নিজস্ততাত্্যাস সিষিত্প্রত্যগনেরামত্তধ্য 
সতি সম্প্রসারণমিধ্তে। তেনেহ্ ন। স্বাপেণ্ল্ স্কাপকং তহিচ্ছতি ন্বাপকীক্সতি ততং সন্ 
সিম্বাপকীয়িষতি । 

১৯৫। দুযুন্তো লুর্তীতি। বহুবচননির্দেশাৎ শৌটওরিতাজ্রেক তদাদিগ্রহণষ্। তদাহ। দ্যুতাদিভ্য 
ইতি। ছ্যতাদয়ো; ঘট চেষ্টায়ামিত্যবধিকাঃ॥ ডঃ সীত্যত্রেৰ নুভীতি সপ্তম্যাঃ হষ্ঠ্যর্থতেতাতিগ্রেতাহু। 
লুঙঃ পরন্মৈপঙমিতি । (ঞমিদ]। 

শশাশ 1 শেশতুঃ। শেষুঃ। শেশিখ। শস্ ধাতু হিংসার্থ বুঝাফ। এই ধাতু দস্তো- 
ম্মাস্ত। “ন শশ দদ” এই স্থত্র দ্বার! এত্ব হইবে 'না। শশখসতুং। শশস্থঃ। খশসিথ। 
শন্স ধাতু স্তুতি বুঝায়। এই ধাতু হূর্মার্থগ বুঝায়। নৃশংস ঘাতুক ক্রুর ইত্যাদি 
অমরকোষে একপর্যায়ে লিখিত আছে। শশংম। আশীরর৫থে নকারের লোপ হয়। 

শন্তাৎ। চহ ধাতু পরিক্ক্কন, অর্থাৎ শঠতা বুঝার । অচহীৎ। মহ ধাতু পুজার্থ বুঝায়? 
অম্হীৎ্। রহ ধাতু ত্যাগ কর! বুঝায়।. রহ ধাতু গতি অর্থ বুঝায়। রুহভি$-রংহাৎ্। 
দুহ, দৃহি, বৃহ ও বৃহি ধাতু বৃদ্ধি বুঝায়। দর্হতি। দদর্ছ। দগ্ৃহতুঃ । দৃংহতি । 
বর্তি। বুংহতি। বৃহি ধাতু শব কর! বুঝার । বৃংহছিত শবে রুরিগর্জিত বুঝায় । 
কেহ কেহ উহাকে বৃহির্ ধাতু বলেন। অবৃহতৎ, অবহ্থীংৎ। তুহির্্, ছুহির্ ও 
উহির্ ধাতু অর্দন করা বুঝায়। তোহতি। তুতোহ। অতুহতৎ, অতোহীৎ।: 

দোহতি। অদুহৎ, অদোহীৎ। অনিট্কারিকাতে এই ছুই ধাতুর গ্রহণ নাই। 
ওহতি। উবোহ। উহতুঃ ॥ ওহিতা & মা ভবানৃহৎ। ওহীৎ। অর্থ ধাতু পুজ। 
বুঝায়। আনর্থ। অতঃপর কৃপু ধাতু খর্য্যস্ত অনুদাত্তেত। ছ্যত ধাতু দীঝি 
বুঝামস । দ্যোততে। 

১৯৪.। স্যৃতি ও স্বপ ধাতুর উত্তর অভ্যাসের অন্প্রসারণ হয়। দিছ্যতে 
দিছ্াতাতে । দ্যেঃত্িতা ॥ : 
[.৯৯৫। ছ্যতাদি ধাতুর উত্তর লুঙের, পরন্মৈপদ বিকল্পে হয়। পপুহাছি” এই হুক 
ঘ্ার। পরন্মৈপর্দে অঙ্ হয়। অস্ধযদৎ। অদ্যোতিষ্ট। স্থিত ধাঁড বর্ণ বুঝায়,। 
স্বেতত্ব + শিশ্িতে ; অশ্বিতৎ। অঙ্খেতি্ট। মির্দ ধাতু স্বেহ -করা বুঝ্ঝায়। 
যেদতে ॥ 



১১০ সিদ্ধান্তাকৌমুদী ॥ 

১৯৬ । মিদেগুণঃ। ৭1 ৩।৮২। 
৮৮৬ 

মিদেরিকো গুণঃ স্যাদিৎসংজ্ককশকারাদৌ। । এশ আদিশিত্বাভাবা- 
মানেন গুণঃ | মিমিদে। অমিদ। বআমেদিষট। ঞ্রিঘিদা ৪ সেহনমো- 
চনয়োঃ । মোহনয়োরিত্যেকে । স্বেদেতে | [সধিদে । অস্বিদ। 
অস্বেদিষউ। গ্রিৎক্ষিদা ৫ চেত্যেকে | অন্ষিদত | অক্ষেদিষ্ট । রুচ ৬ 
দীপ্তাবভিত্রীতৌ। চ। রোচতে সূর্য্যঃ। হরয়ে রোচতে তক্তিঃ। অরুচৎ। 
অরোচিষ্ট। ঘুট ৭ পরিবর্তনে । ঘোটতে । জূঘুটে। অঘুট,অঘোটিষ্ট । রুট ৮ 
লুট ৯ লুঠ ১০ প্রতিঘাতে । অরুটতু। অরোটিষ । শুভ ১১ দীপ্তোৌ। ক্ষুত ১২ 
সঞ্চলনে । ণভ ১৩ তত ১৪ হিংসায়াম্। আদ্যোহভাবেহুপি। “নতস্তামহ্যকে 

সমে” “মা ভূবক্সন্যকে সর্বেব” ইতি নিরুত্ম.। অনভৎ। অনভিষ্ট। অতুভগু |. 
অতোভিষ্ট। ইমৌ দিবাদী ক্র্যাদী চ। অ্রংস্্ ১৫ ধবংস্থ ১৬ আংস্থ ১৭ 
অবশ্রংসনে | ধ্বংস্থ ১৮ গতৌ চ। 'সভি ন লোপঃ। অজ্রসতু। অন্্ংসিষ্ট । 
“নাঅ্রসতকরিণাং গ্রেবমিতি” রঘ্ুকাব্যে। জ্রংশু ১৯ ইত্যপি কেচিৎ পেঠঃ। 
অত্র তৃতীয় এব তালব্যান্ত ইত্যন্যে । ভ্রশু ২০ ভ্রংশু ২১ অধঃপতনে ইতি 
দিবাদৌ। শ্রম ২২ বিশ্বাসে ।" অত্রভৎ্। অশ্রস্তিষউ। দন্তাদিরয়ম্ ৷ 
তালব্যাদিস্ত প্রমাদে গতঃ। বৃতু ২৩ বর্তনে। বর্ভতে। বন্বতে। 

১৯৬। মিদেগড ৪পইৃতি। চিবুকুমুচমামিত্যত শিতীতান্ুবর্ততে। তত্র শশ্চাসৌ ইচ্চেতি কর্শধ।রয়াৎ 

সগদী য় কিুপরতাননত বিশেষাঃ। তেন যন্সিবিবিদিভি উদ্দীরিবিধিঃ প্রবর্ততে তাহ । ইৎসংজ্ঞক 

'শকারাবিতি। আদিশিত্ব।ভাবাদিতি। মেদ্যতি মেদ্যত ইত্যাদৌ দিবাদিত্য,ইতি শ্ঠন্। জানি 

শিত্বাদ্ গুণো! ভবত্যেক্। মিমিদে ইতি । শিতীতি বনুত্রীহো ত্বিহ হ্তাদেব গুণঃ। তথা পপে ত্থে 

ইত্যাদৌ পিবাদয়োহপি স্থ্যরিতি ভাবঃ। ঞ্রিতিদ।। অনিট্কারিকাক়াং শ্থিদ্যতিরিতি গ্যান! নির্দেশাদয়ং 

সেট। ম্বেদিতা স্বেদিযাতে। ঞ্িক্ষিদাচেতি। পূর্ব ক্ুয়োরেবার্থয়োরক্সমিতি বোধ্যম। হরযে 

ইতি। রুচার্ধানামিতি সম্প্রদ।নসংজ্ঞায়াং চতুর্থী । খুট। পরিব্্ভনমিতত্ততো মণমূ। জুখুটে ইতি। 

অসংযোগাদিতি কিতত্বাদু গুণাত।ব:ং। ক্ষুতভত সঞ্চলনং প্রকৃতিবিপর্যা।সো। মন্থন । ক্ষোভতে। 

ুতযতীতি দ্বিবাদৌ। ক্ষুভাতীতি ক্র্যাদৌ। নাম্্রসদিতি। নাশ্রক্সদিত্াপপাঠ এব । ন চেদং লঙে| 

রূপম্। তঞ্র পরন্মৈপদ।সম্ভবার্ধিতি ভাবঃ | বৃতাদয়ঃ পঞ্চ। 

« ১৯৬। ইৎ-সংজ্ঞক সকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে মিদ ধাতুর ইকারের গুণ হয়। 
যেখানে নকারের তস্থানে এষ আদেশ হইবে, সেস্থানে আদি শিত্বাভাব হেতু এই স্থত্র: 
দ্বার গণ হইবে না । মিমিদে। অমিদৎ |. অমেদিষ্ট । ঘিদ ধাতু ন্গেহ ও মোচনার্থ, 

বুঝায় । কোনমতে মোহনার্ঘও বুঝায় । স্বেদতে । সিথিদে। অহ্বিদৎ। অন্মে- 
দিষ্ট। ক্ষিদ ধাতু ও উক্তার্থক। অক্ষিদৎ। অক্ষেদিষ্ট। রুচ ধাতু দীপ্তি-ও অতিষ্রীতি' 
বুঝায় । কোচতে নুর্ধ্যঃ। হরয়ে রোচতে* ভক্তিঃ। * অরুচৎ। অরোচিষ্ট। ঘুট 



তিওস্তভ্াদিপ্রকরণমূ। [১১১ 

৯৭. বুদৃভ্যঃ শ্তসনোঃ । ৯৪৬৩1 ৯২। 

বৃদ্ভ্যঃ পরস্মৈপদং বা স্যাৎ স্যে সনি চ। 

১৯৮। ন বৃদ্ভ্যশ্চতুর্ভযঃ। ৭1২1 ৫৯। 

এভ্যঃ সকারাদেরার্ধধাতুকম্যেণ ন স্ঠাত্তভানয়োরভাবে। বস্তি, 
বর্তিষ্যতে । অবৃতত, অবর্তিষ্ট। অবরস্স্য্ু, অবর্তিষ্যত। বৃধু ২৪ বৃদ্ধ । 
শৃধু ২৫ শব্দকুসায়াম্। ইমৌ বৃতিব। স্যন্দু ২৬ প্রাতঅবণে। স্যন্দতে | 
সন্যান্দে । সম্যন্দিষে, সম্স্তসে । সম্তন্দিধেব, স্যন্দধ্েন। স্যন্দিতা, 
স্যন্তা। বৃষ্তাঃ শ্যসনোরিতি পরস্মৈপদে কৃতে উদ্িল্লক্ষণমন্তরঙ্গমপি বিকল্পং 
বাধিত্বা চতুগ্রহণসামর্থ্যাল্স রন্তযঃ ইতি নিষেধঃ। স্যন্তস্যতি, স্যন্দিষ্যতে, 
স্যন্ত স্যতে। স্যন্দিষীষ্ট, স্যন্তসীষ্ । ছুত্ত্যো লুভীতি পরস্মৈপদপক্ষে অঙ. ৷ 
নলোপঃ। অস্যদশ্, অস্যন্দিষ্ট, অশ্যন্ত। অস্যস্ত সাতাম্। অস্থস্ত সত । 
অশ্যন্দিষ্যত, অস্যন্ত স্যণ্, অশ্যাস্ত স্যত | 

১৭৮। নবৃক্তাইতি। গণকা ব্যন্বাদুভয়োব্লুক্প্রবৃত্তিঃ। বরধর্তিষ্যতি। বর্ষস্কিষতি। চতুগ্র হণফলস্ত 
স্কটীভবিধ্যতি। সেসিচীতি স্ত্রাৎ সে ইতান্ুবর্ততে তদাহু। সকারাদেরিতি। ইপ্ ন স্তার্দিতি। 
হ্যালোরদিত্বাপ্িকলে প্রপ্তে ইতরেবাং নিত্যমিটি প্রাপ্তে নিষেধোহর়স্। তঙানক্ষোক্িতি। জিগমিষি- 
তারৌ। ইত্যাদোৌ ভূচি পরতঃ সন ইডাগমনিদ্ধর়ে গমেরিট পরশ্মৈপদেখিতাত্র পরশ্ৈপদগ্রহণং 
তঙানয়োরভাবং লক্ষয়তীত্যভ্যুপগম্যতে । তচ্চাত্রাপি তখৈবানুবর্ততে অর্থ/ধিকারাশ্রপাৎ। তেন 

ধাতু পরিবর্তন বুঝায় । ঘোটতে | জুতুটে। অদুটৎ। অধোটিষ্। রুট, লুট ও 
লুঠ ধাতু প্রতিথাতার্থ বুঝায়। অরুটৎ। অরোটিষ্ট। গুভ ধাতু দীন্তি বুঝার। 
ক্ষুভ ধাতু সঞ্চলনার্থ বুঝায় ।. ণভ ও তুভ ধাতু হিংসা! বুঝায়। “নভস্তামস্তকে সমে। 
ভা ভুব্নন্তকে সর্ব” এই নিরুক্তান্থসারে প্রথমটার অতাবার্থও হয়। অনভৎ। অনভিষ্ট। 
অতৃভ্ভৎ। অভোডিষ্ই। এই ছইটী ধাতু দিবাদি এবং ক্র্যাদিগণীয়। শ্রন্স, ধ্বন্স ও 
ভ্রন্স ধাতু অবশ্্ংসনার্থ বুঝায়। ধ্বন্স ধাতুর গতি অর্থও বুঝার । অঙ পরে থাকিলে 
ধাতুর নকারের লোপ হয়, অশ্রপৎখ। “নাম্ংসৎ কিরণাং গ্রৈবম্” । এইরূপ রখুবংশে 
প্রয়োগ আছে। অত্রংসিই। কেহ কেহ ভ্রন্স ধাতুরও এই অর্থ বলিয়া থাকেন। 
ইহাদের মধ্যে তৃতীয় ধাতুটী তালব্য শকারাস্ত ইহ! কোন পণ্ডিতের মত। দ্বিবাদিগণ 
মধ্যে অধঃপতনার্থে ্রশ ও জন্শ ধাতু উল্লিখিত হইবে । শ্রন্ভ ধাতু বিশ্বাস কয়! 
বুঝায় । অন্রতৎ। অনস্তিষ্ঠ। এই ধাতু দস্ত্যাদি, কেহ কেহ তালব্যা্দি ও বলেন, 
কিন্ত উহা! গ্রান্াদিক ৷ বৃত ধাতু বর্তনার্থ বুঝাক্ক.।. বর্ততে। ববৃতে। 
|, ও সন প্রত্া্ব পরে থাকিলে বৃতা্দি ধাতুর উত্তর বিকল্পে পরশ্মৈপদ হয়। 



১১২ সিদ্ধান্তাকৌমুদী | 

১৯৯। অনুবিপর্ষীশ্ভনিভ্যঃ স্ন্দতেরপ্রাণিষু 1৮1 ৩। ৭২। 

এভ্যঃ পরশ্য প্রাণিকর্তৃকম্থা স্যন্দতেঃ সম্য ষে' বা স্যাৎ। অন্য্ান্দতে 
অনুস্যন্দতে বা জলম্ । অপ্রাণিষ কিম । অনুশ্যন্দতে হস্তী। 
অপ্রাণিদ্িতি পধুদাসাম্মগুস্ঠোদকে অনুষ্যন্দতে ইত্যত্রাপি পক্ষে যত্বং 
ভৰত্যেব। প্রাণিষু নেতুযুক্তৌ তু ন স্যাৎ। কৃপূ ২৮ সামর্থ্যে। 

গরশ্মৈপদাভাবেহুপি তৃচি .বিবৃৎসিতা। বিবুৎপিতারাবিত্যত্রাতে! হেরিতি হ্ছেুকি ত্বং বিবৃৎসেত্যজ্জ চ 

সম ইঞ্িষেধঃ সিধাতীতি ভাষঃ। অত্র ভাঘ্যবার্তিকয়োব্তাদীনামাতনেপদে মন সমানপপস্থত্তেট- 
বচনাদগ্কত্র নিষধ ইতি স্থিত । তেন বিবন্তিকতে বিবর্ধিবতে ইত্যান্বাধিট তঙ্তি । বিবৃৎসিতেবাচরতি 
বিবৃতৎসিচীয়তে ইত্যত্র ত্বাস্মনেপদোত্পত্তেঃ পূর্বং তৎসমানপদস্ত্বাভাবাদস্তরঙ্গোহয়ং নিষেধঃ প্রবর্ততে। 
স চ পশ্চান্ততি কৃতেহপি ন নিবর্জততে চতুগ্রহুণসামর্থা।দিতি। অত্র ব্যাচখ্যুঃ । পঞ্চভ্য ইতি বজ্ুমু- 
চিতমেব তাসি চেতোব শুত্রং কর্তবাম্। 'নচ বৃতাদিখতিব্যাপ্তিশ্তঙানয়োঃ সত্বাদিতি। অন্তংৎসত। 
্যন্তেতি। অগ্রানাদিতাখিতি নলোপো ন তবতি | লিজ্লোপন্ঠা সিদ্ধত্বেনানুপধাত্বাৎ। 

১৯৯। অনুবিপধ্যভিনিত্ইতি। এভা ইতি। পঞ্চভা ইতার্থঃ। বত্বং ভবতোষেতি। প্রাণ্য প্রাণি- 
কর্তৃকম্াপা প্রাণিকর্তৃকত্বানপায়াদিতি তাব্ঃ1। অসমর্থসমাসবাকাতেদাপত্তিদো যাভ্যাং প্রসজাপ্রতিষেধে 

ন হুত্রে অভিপ্রেত ইত্যাশয়েনাহ। প্রাণিষু নেতুক্তীবিতি। কৃপুসামর্থেো। ভাষাকৃতাং ব্যাখ্যামাহ। 
কুপউইতি। কৃপোরেো লইত্তি অর্থচীনপাঠস্ব নাদর্তব্য ইতি ধবনয়তি । কুপেঞ্ধকারক্কেত্যাদিন1। 
বর্ণেকদেশহ্য বর্ণগ্রহপাদাহ। রেফসপূশ ইতি । এবঞ্চাত্র কৃপেতন্তাবৃত্তিরবন্যং স্বীকর্তব্া। তথা ঢ 
লুটি চ কৃষ্প ইত্যাদিসৌ ত্রনির্দেশোষপুাপপদ্যত ইতি ছাবং। 

১৯৮। তঙ্ ও আন এই ছুইটা প্রত্যয়ের অভাবে বৃতাদি চারিটী ধাতুর উত্তর 
সকারাদি আর্দধাতুক প্রত্যয়ের স্থানে ইট্ হয় না। যথা, বৎ্্ণতি। বর্ডিষ্যতে। 
অবৃতৎ। অবস্তিষ্ট। অবরস্যৎ। অবর্তিষ্যত। বুধ ধাতু বৃদ্ধি অর্থ বুঝায়। শৃধ ধাতু 
শব্দ ও কুৎসার্থ বুঝায়। শ্ুন্দু ধাতু প্রবণ বুঝায়। শ্ুন্দতে। সন্তন্দে। সন্তন্দিষে,সন্তস্ত সে । 
সম্তন্দিধেব, সন্যন্ধের। স্তন্দিতা” হ্যন্ত্া । পবৃস্তাঃ শসনো২” এই সুত্র বারা পরশ্মৈপদ 
কৃত হইলে উকারইৎ অন্তরঙ্গ ও বিকল্পকে বাধ করিয়া চতুর গ্রহণ সামর্থ্য হেতু “ন বৃত্তযঃ, 
এই সুত্র দ্বার ইট্ নিষেধ হইবে । ্তস্তস্ততি। ন্যন্দিষ্যতে, সন্তন্ততে। ্যন্দিষী্ট, 
সম্তসীষ্ট। .“ছুত্ো। লুঙ্” এই ুত্র দ্বারা পরস্মৈপদ পক্ষে অঙ্্ হয় এবং অঙ্ হইলে 
নকারের লোপ হয়। অন্যদৎ। অন্যন্থি্, অন্তন্তত্ত।» অন্তস্তসাতাম্। অন্তত্ত-হযৎ। 
অন্তন্বিষ্যত, অস্ত্স্ত স্তত । 

১৯৯। অনু, বি, পরি, অভি ও নিপুর্বক অগ্রাণিকর্তৃক শ্তন্দ ধাতুর সকারের 
গ্বানে বিকল্পে বকার হয়। অন্য্যন্মতে, অনুস্তন্দতে বা জলমূ। প্রাণি কর্তৃকার্থে 
কিরূপ হইবে ? অনুস্তন্দতে হস্তী। “অপ্রাণিযু” এইস্থলে নঞ্চের পু্সাসত্ব হেড 
“মতন্তোদকে অন্ুয্যন্দতে” এইন্থলে ও বিকল্পে বত্ব হইবে। যদি প্রানী" কর্তৃকার্থে 
হুইবে না, এইক্ষপ বলা হইত, তাহ! হইলে এখানে বত্ব হইত না। পু ধাতু 
সামর্থ্যার্থ বুঝা । 



তিডন্তভৃাপদিপ্রকরণম্। ১১৩ 

২০০৭ কৃপো রো লঃ। ৮ উস ১৮া 

কুপঃ উঃ ইতি ছেদঃ। কৃপেতি লুগ্তষষ্ঠীকম্। তচ্চাবর্ঁতে । কৃপো 
যে৷ রেফস্তস্য লঃ স্যা। কৃপেঞ্কারস্যাবয়বো যো রেফসঘৃশস্তস্য চ 
লকারসদৃশঃ স্যা। কল্পতে । চক্৯পে। চক্৯পিষে। চক্৯প্লে। 
ইত্যাদি স্যন্দিব | 

২০১। লুটি চ কৃ৯প। ১। ৩। ৯৩7 
লুটি স্যসনোশ্চ কৃপেঃ পরস্মৈপদং বা স্যা। 

২০২1 তাস্িচকৃপহঃ। ৭1 ২। ৬০7 

ক্৯পেঃ পরসা তাসেঃ সকারাদেত্বাদ্ধধাভৃকস্য চেণ শ স্যাতউানয়ো- 
ব্ভাবে। কল্প্তাসি। কল্প্তাস্থঃ 1 কল্িতাসে, কল্গাসে । কল্পস্যতি 1 
কল্লিষ্যতে,কল্পস্যতে ৷ কল্লিষীষ্ট, কৃ৯প্দীষ্ট । অক্৯পশু অকল্পিষ্ট, অক্৯প্ত। 
অকল্প্স্যৎ, অকল্পিষ্যত, অকল্পৃশ্তত ৷ বু । বৃত্তঃ সম্পূর্ণো ছ্যতাদিব- 
তাদিশ্চেত্যর্থঃ । অথ ত্বরত্যন্তাস্রযোদশান্ুদান্তেতঃ ধিতশ্চ । ঘট ১ চেষ্টায়াম্। 
ঘটতে । জঘটে। ঘটাদয়ে! মিত ইতি বক্ষ্যমাণেন মিৎসংজ্ঞা । তু ফলং 
ভূ ণৌ “মিতাং হ্রস্বঃ” ইতি “চিগ্রমুলোদীরেঘোহন্যতরস্যামিতি” চ বক্ষ্যতে । 
ঘটয়তি । বিঘটয়তি | কথং তর্হি “কমলবনোদঘাটনং কুর্ববতে যে” 
“প্রবিঘাটয়িতা সমুত্পতন্ হরিদশ্বঃ কমলাকরানিবেত্যাদি”। শৃণু | ঘট 
সঙবাত ইতি চৌরাদিকন্যেদম্। ন চ তস্থৈবার্থবিশেষে মিত্বার্থমনুবাদোহয়- 
মিতি বাচ্যম। নান্যে মিতোহহেভাবিতি নিষেধাৎ। অহেতো স্বার্থে ণিচি 
শুূপাদিপঞ্চকব্যতিরিক্তাশ্চরাদয়ো মিতো নেত্যর্থঃ। ব্যথ ২ ভয় সঞ্চল- 
নলয়োঃ। ব্যথতে। 

২*২। ভাসিচ ক্ষ্পইতি। চকারাৎ দাদ্যার্ধধাতুকং গৃহাতে। কন্প্ীষ্টেতি। লিঙ্সিচাবাত্ুনে- 
পদেছিতি কিন্তার গুপঃ। বুদিতি। বৃতৃ বর্তনে ইঠাম্বাৎ ক্রিপ। খ্িংত্বর। সম্ত্রম ইতাস্তানস্তর" ঘটাদঘঃ 

ধিত ইতুযাক্তং ত্বরতান্তাক্ত্রয়োদশৈব ধিতো ন তু ফণাস্তাঃ লর্ষেহপীতি সিদ্ধমূ। তথাপি স্পন্টপ্রতি- 

পত্তার্থমাহ। যিতশ্চেতি। প্রয়োজনস্ত' বিস্ভিধাদিভ্য ইতাভি টাপ্। ঘটা । বাথেতাদিকপসিদ্ধিঃ | 

২৪০1 কৃপধাতুর রকার স্থানে লকার হয় । অর্থাৎ কপ ধাতুর খকার স্থানে 
জাত যে রকার, তাহার স্থানেই লকার হখ্ধ। ধর্থী, কল্পতে । টিটি িনিগিনি 
টক্ষ্ঞ্স । ইত্যাদি পদ-স্নি ধাতুব,ন্যায় হইবে । 
২৯১1 জুট বিভক্তি এবং হয .ও সম্ পরে খাঁফিলে কপ ধাতুর, উত্তর বিকল্পে পরৈৈ- 

পদ হন 

ক (১৫) 
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২০৩। ব্যথো ব্রিটি। ৭। ৪। ৬৮। 

ব্যথোহভ্যাসম্য সম্প্রসারণং স্যাল্লিটি। হলাদিঃ শেষাপবাদঃ | থপ্ঠ 
হলাদিশেষেণানিবৃত্তিঃ। বিব্যথে । প্রথ ৩ প্রখ্যানে। পপ্রথে। প্রস ও 
বিস্তারে । পপ্রসে। আদ ৫ মর্দীনে। প্ঘদ ৬ম্যদলে। প্যদনং বিদ্রাবণম্। 

খট চেষ্টায়াম্। যে ধাতবোইন্ব্রাহধীতান্তেবামিহ পাঠোহর্থনিরমার্থঃ॥ যেত্িছেব পঠান্তে তেষামুপ- 
সর্গ(দিনার্থাস্তরপরত্বেহপি মিত্বমন্তোবেতি ধাতুবৃত্্যাদিবু স্থিতং তদেব ধ্বনয়ন্নদাহরতি। বিখটগ্লভীতি। 

২৯৩। ব্যথে। লিটাতি । হলাদিঃ শেষাপবাদ ইতি । হলাদিঃ শেবপ্রব্রমপাদিতি ভাবঃ। এবঞোৎ- 
সর্গসদেশশ্চাপবাদ ইতি পর্ৈব সম্প্রসারণং ভবতি ন পূর্বস্তেতি কৈয়টাছ্যুক্তে! ন সম্প্রসারণ ইতি 
নিষেধোহত্র নাপেক্ষিত:। কেচিত্ত হলাদিঃ শেষেণ ঘকার্রনিবৃত্ধাবপি বফারস্ত সত্বাৎ সুত্রমিদং 
সাবকাশমিতি অপবাদত্বং ন সম্ভবতীতি মন্বা সন্প্রসারণং তদাশ্রয়ঞ কাধ্যং বলবদিতি বচনাদ্বলাদিঃ 

২০২। তঙ্্ও আন এই ছুইটীর অভাব বিষয়ে, কূপ ধাতুর পরস্থিত ভাসি ও 
সকারাদি আর্দধাতুক প্রত্যয়ের উত্তর ছট্ হয় না। কল্গাসি। কল্প্তাস্থঃ | 
কল্পিতাসে, কল্প্তাসে। কল্গ্যতি । কল্লিষযতে, কল্পস্ততে । কল্লিষী্ট, কৃস্প্সীষ্ট। 
অক্ম্পৎ। অবল্লিষ্ট, অক্৯গ্ত। অকল্গ্যৎ। অকল্লিষ্ত, অকল্গ্যত। বৃতাি 
ও ছ্যতাদি ধাতু সম্পূর্ণ হইল। অতঃপর ত্বর ধাতু পর্য্যন্ত ত্রয়োদশটা অনুদাত্তেত ও 

_ষকারইৎ ধাতু কথিত হুইতেছে । ঘট ধাতু চেষ্টা বুঝায়। ঘটতে । জঘটে। ঘটাদি 
ধাতু মকার ইৎ. বলিয়া! তাহারা মিৎসংজ্ঞক। মিৎসংজ্ঞার ফল দেখাইতেছেন। 
“ণি পরে মকারইৎ ধাতুর হ্ুত্ব হয়” এই হেতু চি্মুলোর্দীর্ধোহগ্যতরন্তাম্* এই 
বক্ষ্যমাণ সুত্র দ্বারা চিন ও ৭মুল্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর বিকল্পলে দীর্থ হয়। 
ঘটয়তি। বিঘটন্তি। “কমলবনোদঘাটনং কুর্বতে যে”। “প্রবিধাটয়িতা সমুৎপতন্ 
হরিদশ্বঃ কমলাকরানিব”। ইত্যাদিস্থলে দীর্ঘপ্রয়োগ থাকাতে "ঘট সংঘাতে» 
এই চুরাদিগণীয় ঘট ধাতুরই প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। যদি বল যে, সংঘাতার্থ 
চুরাদিগণীয় ঘট ধাতুরই অর্থবিশেষে অর্থাৎ চেষ্টার্থে মিৎসংজ্ঞা হইবার জন্য 
এইরূপ অনুবাদ হইবে, কিন্তু “নান্তে মিতোহছেতৌ” এই সুত্র ছারা মিৎ সংজ্ঞার 
নিষেধ হেতু তাহা! হইবে না। অহেতু. অর্থে স্বার্থে নিচ পরে থাকিলে জ্পাদি 
পাঁচটা ধাতু ভিন্ন চূরাদিগণীয় ধাতুর মিৎ সংজ্ঞা হয় না। ব্যথ ধাতু ভয় ও 
সঞ্চলনার্থ বুঝায়। যথা, ব্যথতে। , 

২০৩। লিটু বিভক্তি পয়ে থাকিলে ব্যথ ধাতুর অভ্যাসের সম্প্রসারণ হয়। 
এই সুত্র হলাদিশেষের অপবাদ । “হলাদিশেষঃ” এই সুত্র দ্বার খকারের নিবৃত্তি 
হইল। বিব্যথে। প্রথ ধাতু প্রখ্যানার্থ বুঝায় । পপ্রথে। প্রস বিস্তারে । 
প্রসে ।. ভ্রদ ধাতু মর্দনার্থ বুঝায়। স্থদ ধাতু স্থদন অর্থাৎ বিভ্রাবণার্থ বুঝার । 
ক্ষতি ধাতু গতি ও দানার্থ বুঝায়। সিদ্ধ সামর্থ হেতু অন্তরপধা, বিষয়ে ও*চিগ্রসুলোঃ” 
এই সুত্রে বার! বিকলে দীর্ঘ হয়। অক্ষঞ্জি, অক্ষা্থি। ক্ষঞ্জংক্ষঞ্ম। ক্ষা্জং ক্ষাঙ্ম্ । 
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ক্ষজি ৭ গতিদানয়োঃ। মিত্বসামর্থযাদশুপধাতেক্টঞ্রি চিপ্মুলোরিতি দীর্ঘবিকল্পঃ। 
অঙ্গঞ্জি, অক্ষার্জি। ক্ষঞ্রংক্ষঞ্জম। ক্ষার্জংক্ষাঞ্জম্। দক্ষ ৮ গতিহিংসনয়োঃ | 
যোহয়ং বৃদ্ধিশৈত্যয়োরমনুদাতেতস্থ পঠিতন্তস্বেহার্থবিশেষে মিত্বার্োহনুবাদঃ | 
ক্রুপ ৯ কৃপায়াং গতৌ চ। কদি ১০ ক্রি ১১ ব্ুদদি ১২ বৈরুব্যে। বৈকল্য 
ইত্যেকে। ব্রয়োহপ্যনির্দিত ইতি নন্দী। ইদ্দিত ইতি স্বামী । কদিক্রদি- 
ক্লদীনামাহ্বানরোদনয়োঃ পর স্মৈপদিযুস্তানাং পুনরিহ পাঠো মিত্বার্থ আত্মনে- 
পদার্থ্চ.। গ্রিত্বরা ১৩ সংভ্রমে | ঘটাদয়ঃ ধিতঃ। বিত্বাদঙ কৃতস্থু বক্ষ্যতে । 
অথ ফণান্তাঃ পরস্মৈপদিনঃ। জ্বর ১ রোগে । জুরতি। জন্বার। গড় ২ 
সেচনে। গড়তি। জগাড়। হেড়৩ বেষ্টনে। হেড় অনাদর ইত্যাত্বানে- 
পদিধু গতঃ । স এবোৎস্যষ্টানুবন্ধোহুনূদ্যতেহর্থবিশেষে মিত্তার্থম্ | 

শেবং বাধিত্বা পরহ্য সম্প্রসারণে পূর্বন্ত নিষেধ: । সম্প্রসারণং তদাশ্রযঞ্চেতি বচনাভাবে তু ব্যথে। 
লিটাতি সম্প্রসারণন্ত ধাতুবিশেবপ্রতায়বিশেষা শ্রয়ত্বেন ইগাণ ইতি সংজাবিশেষহাশ্র্ত্বেন বহবপেক্ষম্ত 
বহিরঙ্গত্বাৎ সন্প্রসারণং বাধিত্বা হলাদিঃ শেষে জাতে বকারন্ত সম্প্রসারণং হ্যাদিতাহঃ। থহ্যেতি। 

সম্প্রসারণন্তাভ্য।সান্তর্গতষকা রনিবৃত্তেরপবাদত্বং ন তু থকারনিবৃত্তেরিতি ভাবঃ। লিটীতি ফিম্। 
বিব্যধিষতে। ইহ সম্ভত ইতি ইত্বম। বাবাথাতেং বাব্যধীতি। ক্রপ কৃপারাং গতৌ। চকারা- 
তাবেহগীহার্ঘন্বয়মিত্যেব বোধ্যমিতাহ্ঃ। কদিক্রদি। ক্রন্দয়তি। অক্রন্দ্রি অক্রান্দি। ক্রন্দং ক্রন্দম্। 
জান্দং ক্রাঙ্গমূ। ঞ্রিত্বরা। আদিত্বমিহ ব্যর্থম | হন্বোচ্চারণেন।পি আত্মনেপদসিদ্ধেঃ। ন চ 
নিষ্টায়ামাঙ্গিতশ্চেতীট্প্রতিষেধার্থমিতি শক্কামূ। রুধ্যমত্বরেতি নিষ্ঠায়ামিটো বিকপ্পিতত্বাৎ। তুর্ণ: | 
ত্বরিতঃ। জ্বর পোগে। শৌ। জ্বরয়তি। অন্বরি অজ্বারি। জ্বরং ত্রম্। জ্বারং ক্বারম্। গড 
সেচনে। পৌ। গড়য়তি। অগডি অগাড়ি। গভং গডম্। গাভং গাডমূ। এবমস্যত্রাপাহাম্ । 

দক্ষ ধাতু গতি ও হিংসার্৫থ বুঝায় । যে দক্ষ ধাতু বৃদ্ধি ও শৈপ্রযার্থে আত্মনেপদ 
বিষয়ে পঠিত হইয়াছে, এইস্থলে তাহানই অর্থবিশেষে অর্থাৎ গতি ও হিংসার্থে 
মিৎসংজ্ঞার জন্ত. অনুবাদ করিলেন। ক্রপ ধাতু কৃপা ও গতি অর্থ বুঝায়। 
কি, ক্রর্দি ও কূদি ধাতু .বৈক্লুব্য এবং কোন কোন মতে বৈকলা অর্থ বুঝায়। 

নন্দীর মতে এই তিনটা ধাতুই অনিদিৎ। স্বামীর মতে ইদিৎ। কদি ও 
ক্রদি ধাতু ইদিৎ। মৈত্রেয়মতে “ক্রদ ক্লদ” ছুইটী ধাতু অনিদিৎ। আহ্বান 
ও রোদনার্থে পরশ্রৈপদী ধাতুর মধ্যে উক্ত কদি, ক্রদি ও ব্লুদি ধাতুর এস্থলে 
পাঠ মিস্বার্থও আত্মনেপদার্থ বুঝিতে হইবে। স্বর ধাতু সন্ত্রমার্থ বুঝায়। ঘটাদি 
ধাতু যকারইৎ। যিত্ব হেতু ক প্রত্যয় পরে অঙ্ হইবে। অনন্তর ফণ ধাতু পর্যাস্ত 

রপরশ্মৈপদী ধাতু কথিত হইতেছে। জর ধাতু রোগার্থ বুঝায় । জরতি। জজার। 
গড় ধাতু সেচনার্থ বুধায়। গড়তি। জরগাড়। হেড় ধাতু বেষ্টনার্থ বুঝায়। হড় 
ধাতু অনাদর বুঝায় । হেড ধাতু. অনাদরার্ধে আত্মনেপদী হয়, তাহ পুর্বে কথিত 
হইয়াছে । কিন্তু অনুবন্ধ বর্জিত সেই হেড়্ ধাতু অর্থবিপেষে মিৎসংজ্ঞার্থ অনুদিত 
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পরন্রৈপদিত্যে জ্বরাদ্বিভ্যঃ প্রাগেবানুবাদে কর্তব্যে তম্মধ্যেই্নূবা দগ্নামর্থ্যাঞ 
পরস্মৈপদ্ম্ । হেডতি | শ্জহেড় । হিডয়তি । অহিডি, অহ্ীডি। 
অনাদরে তু হেডয়তি। বট * ভট্ট ৫ পরিভাম্ণে। “বট রেউনে ডট 
ভূতাবিতি” পঠিতয়োঃ পিভাষণে মিত্বার্ধোহনুবাদঃ। ণট ৬ নৃতৌ ॥ 
ইথ্থমেব পূর্ববমপি পঠিতম্। তত্রায়ং বিবেকঃ) পূর্ববপঠিতন্ত নাট্যমর্থু । 
যশকারিষু নটব্যপদ্রেশঃ। ভিন উর নাট্যম্। ঘটাদে তু নৃত্তং 
নৃত্যং চার্থঃ । যতকারিযু নর্বকব্যপদেশঃ। পদার্থীভিনুয়ো নৃত্যম্ | 

হেড বেষ্টনে। উতসষ্টানুবন্ধা ইতি । তেন বেইুনেইগপীতি নিষেধশক্কৈব নাস্তীতি ভাব । ণোপদেশ 

এবেতি । প্রণটয়ত্বি। নাটাত্রাস্ত্র তু প্রনাটয়ত্তি। বৃদ্ধিরিপাত্যত্র ইতি । তেন ম্তিং হৃম্ব ইতি ন্ 

পরবর্তীতে ইতি ভাব: ! নিপাতন।ৎ পরত্বার্দিতি। নিপাতন্বিষয়ীভূত্বমিতাং হৃম্য ইতম্মৎ্গরত্বান্থিতাং 

হ্ধ ইত্যেতদেব শিপাতেন বাধতে ন তু ততঃ পরং চি্মুলোরিতোতদিত্যর্থ:। বনচ। সম্ভক্তো 
পঠতগ্ত হিংসায়ং মিত্হার্পোহনুবাদঃ। বনতি। ণৌ। বনয়তি। অবানি। বনং বনম্॥ বানং 

বানম্। তানাদিকশ্তেতি। বনু ঘাচনইত্যান্তেতার্থঃ ৷ সামর্থাদিতি । অনুবাচে তু তত্র কৃতেনোদিৎ- 
হবেন কৃত্বায়ামিডিকল্পন্ত নি।য়।মিটপ্রতিষেধস্ত চ সিদ্ধেঃ পুনরুদিংকরণং ব্যর্থং স্তাদিতি ভাবঃ। 

বনতীত্যাদীতি। ণৌ। বনয়তি। তানাদিকশ্ত তু বনুতে। বানশ্বতি। মিংত্ববিকপ্প ইতি। 

গ্লান্গ।বনুবম।ঞ্েতি গণহুতেণ ॥ ণপ্রতায়ার্থমিতি । জ্বলতিকসপ্ডেভ্যে। ণ ইতি জ্বলাদ্দিভো। এ্প্রত্যয় ন্ । 
দু ভয়ে। ধাতোরনেকাখত্ান্তয়ার্থকতম্। দৃখাতি । 'দ্রয়তি। তন্নেতীতি। মাধবস্।য়ম।শর়ঃ | 
শুত্রে দীথান্ত এব পাঠ: সন্নসম্মতন্তেন ঘটাদাবপি দীর্ঘাস্ত এব সন্রৈঃ পঠাতে । যদ্যয়ং তৃশ্বাস্তে! ভবেত্ৃর্হি 
শৃদ্দপ্রাং হন্বে বেতি হুম্ববিকল্লাবধায়কে সুত্রে দ্ৃগ্রহণমনর্থকং স্তাৎ। ধাতুদ্ধয়েন দত্রতুঃ দদরতুরিতি 
রূপদ্বয়ুসিদ্ধেঃ । ন চ'"বিদারণে কপদ্য়লতার্থং দৃগ্রহণমাবশ্কমিতি বাচ্যম্। ধাতুনামনে কার্থত্বাৎ 
সমীহ্তসিদ্ধেরিতি। নু নখ্ে। নৃণাতি। নরয়্তি। অনরি। অনাগি। নরং নরম্। নারং 
নরম্। শ্রৈইতি। অরং হি বক্ষামাণেো! তৌবার্িকঃ। লুখিকরণেতি । অত্র ব্যাচক্ষতে। ম্বরতি- 
সুতীতি নাত্রে হুঙ্ ইতি পঠিতেহপি ছয়ে।গ্রহণে সিদ্ধে সৃতিস্য়ত্যো2 পৃথগ্গ্রহণং ব্যর্থ, সিমাং পরিভাবাং 
জ্ঞ।পয়তি॥। ন চ পুপ্বিকরণংৎ বলীয় ইত্তি বৈপরীত্যং কিং ন ম্যাদিতি শঙ্কযম। ইষ্টানুরোধাৎ। 

হইয়াছে । পরশ্মৈপদী জরাদি ধাতুর পূর্বেই অনুবাদ কর্তবা হইলে তন্মধ্যে অনুবাদ 
সামর্থ্য হেতু পরশ্মৈপদ হয়। হেড়তি। জিহেড়। হিড়য়তি। অহিড়ি, আহীড়ি। 
অনাদরার্থে কিন হেড়য়তি এইরূপ হইবে। বট ও ভট ধাতু পরিভাষণার্থ বুঝায় 
বট বেষ্টনে ও ভট ধাতু ভূতি বুঝাক়্। এইক্প ছুইটা ধাতুর পরিভাষণার্থে অনুবাদ 
মিত্বার্থ। পট ধাতু নৃত্য বুঝায়়। এইরূপ পুর্বে পঠিত্ব হইয়াছে। তৃঘ্বিষয়ে 
ইহা৷ বুঝিতে, হইবে যে, পুর্বপঠিত ধাতুর অর্থ নাট্য এবং যংকরণশীলকে “নট” 
বলে।  বাক্যার্থের অভিনয়কে নাট্য বলে। ঘটাদিগণীয় নট ধাতুর হৃত্ত ও 
ৃত্যার্থ বুঝায় এবং যৎকরণশীলকে নর্তক বলে। পদার্থাভ্নির়কে নৃত্য বলে; । 
গাত্রবিক্ষেপমাত্রকে, নৃত্ত বলে। কেহ ্হে ঘটাদি মধ্যে ৭ট ধাতুর নতি অর্থ 
করেন এবং কেহ বা উহাকে গতার্থ বলেন। ণে!পূদশ পধুণদাসূ বাক্যে ভাত্যককঙ ণাটি 

এইরূপ দীর্ঘ পাঠ করিয়াছেন বলিয়া, ঘুটাদি গণীয় নট ধাতু খোপুদেশই । ক ধাতু 
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গাত্ররিক্ষেপমাত্রং নৃত্তম্ । কেচিতু, ক্ঘটাদে, “ণট নতাবিতি” পওন্তি। 
গতারিত্যন্তে। পৌপদ্দেশপর্য্য,দ্বা্রাঁক্যে ভাষ্যকৃতা পাটাতি দীর্ঘপাঠান্ 
ঘটাদির্ণোপদেশ এর । স্টক ৭ প্রতিঘাতে। স্তকতি। চক ৮ তৃপ্তৌ। 
তৃপ্তিপ্রতীঘাতয়োঃ পুর্ববং পঠিতন্ত তৃত্তিমাত্রে মিত্বার্ধোহনুবাদ: | 
আত্মনেণদিরু পঠিতন্ঠ পরসন্ৈপদিত্বনুরাদাৎ্ড পরস্মৈপদ্ম্। কখে ৯ হসনে। 
এদিত্তান্ন বৃদ্ধিঃ। অরুখীৎ। রগে ১০ শক্কায়াম। লগে ১১ সগে ১২ হ্গে 
১৩ হলগে ১৪ ষগে ১৫ গে ১৬ অংবরণে । কগে ১৭ নোচ্যতে । অস্তায়মর্থ 
ইত্তি বিশিষ্য নোচ্যতে । ক্রিয়াসামাম্যার্থত্বাৎ অনেকার্থত্বাদিত্যন্তে । অক ১৮ 
অগ ১৯ কুটিলায়াং গতৌ । কণ ২০ রণ ২১ গতৌ। চকাণ। ররাঁণ। চণ ২২ 
শ্বণ ২৩ শ্রণ ২৪ দাঁনে চ। শখগতাবিত্যন্তে । আথ ২৫ শ্রথ ২৬ জ্রথ *৭ ক্লথ ২৮ 
হিংসার্থাঃ। 'জাফিনিপ্রহগেতি' সূত্রে ক্রাথেতি মিত্তেপি বৃদ্ধির্িপাত্যতে। ক্রোথ- 
যতি । মিন্তং তুনিপাতনাঁৎ পরত্বাচ্চিপ্মুলোরিতি ঘীর্ঘে চরিতার্থম্। অক্রেথি, 

নুঙ ইতি পঠিতে ম্বরতিসাহ্চধ্যাদ্রবুষ্বিকুরণসৈব গ্রহণং স্থাক্পু তৃভয়োরিভাপি ন শঙ্ক্যস্। সাহচধ্যস্তা- 
নিতাত্বাৎ। তন্সাৎ পৃথ্ণগগ্্হণং ব্র্থং ফৎ ভ্ঞাপকমেবেতি। লক্ষপপ্রতিপদোক্তপরি ভাষা! তু স্থাক্কসিদ্ধ! 
ল/ক্ষণিকং হি বিলম্থিতে।পঞ্থিতিকং প্রতিপদেক্তং তু শীত্রোপস্থিতিকমিতি । পরিভাষাভ্যামিতি। 
খদাপি উক্তপরিভাষয়োঃ পরম্পরবিরোধেনাপ্রবৃত্তাবপি ইষ্টং সিধাতি তথাপ্যবিশেষাদুভয়োঃ প্রবৃস্তিরপ্যত্র 
যুক্তেবেতি ভাবঃ ॥ মারণতোষণ মিশামনমিত্যস্থয শম আলোচনইত্যম্মনিষ্পন্রত্বাদাহ । চাক্ষুষং 

জ/নমিতি এধর্থেঘিতি পশুং সংজ্ঞপয়তি ম।রয়তীত্যর্থ)। বিঞণং বিজ্ঞপয়তি। সন্তোষয়তীত্যর্থঃ। 

প্রতিঘাত বুঝায়। স্তকৃতি। চক ধাতু তৃপ্তি বুঝায়। তৃপ্তি ও প্রতিঘাতার্থের 
পূর্ব্বে পগ্ভিত ধাতুর তৃত্তিমবাত্রে যে অনুবাদ, উহা, মিৎসংজ্ঞার্থ বুঝিতে হইবে । 
আঁত্মনেপদী ধাতু মধ্যে পঠিত ধাতুর পরন্মপদে অন্থবাদ হেতু পরন্মৈপদীত্বই হইবে। 
কথ ধাতু হান্ত কুরা বুঝায় । একারইৎ যায় বলিয়া, বৃদ্ধি হয় না। অকখীৎ। 
রগ ধাতু শঙ্কার্থ বুঝায়। রথ, লগ, সগ, স্রথে, হলগে, ষগে ও গে ধাতু সংবর্ণ 
বুঝায় । ক্রিয়া সামান্বার্থত্ব এবং কোন মৃত. অনেকার্থত্ব হেতু কগ ধাতুর ও 
এর” এইরূপ বিশেষ করিয়া উক্ত হুয় নাই। অক ও অগ ধাতুর কুটিল গতি 
বুঝায় । কণ ও রণ ধাতু গতি. বুঝায়।: চকান। রুরাণ। চগ শখ ও শ্রণথ 
ধাতু দানার্থ বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, শগ ধাতু গতি বুঝায়। শ্রথ, হৃখ». 

ক্রথ্ ও ক্লথ ধাতু হিংসার্থ। “লাসিনিপ্রহণ” এই স্বত্রে ক্রাথ ধাতুর মিশসংহর! 
হইলেও নিপ্রাঁতনে- তাঁহার কৃদ্ধি হইবে। ক্রাথয়তি,। মিত্ব কিন্ত নিথধাতনেরা গরদ্ধ 
'হেত্ু “চি্যুোঃ*, এই হুত্র, দ্বার দীর্ঘ বিষয়ে চরিতার্থ হইবে। অক্রথি, আকাছি॥ 
ক্রথঃ আ্রঃ॥ ক্রাথং জাঁথম্।। বন: ধাতু, হিংস! বুঝাঁয়। বন ধাতু অপুর্ব্ব, অনাদি 
ধাতুব অ্বন্থুবাদ। নহে। উদিত্করণ সামর্থ হেতু ক্রিয়া, সামান্তে বনতি ইত্যাদি 
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অক্রাথি | ক্রথংক্রথম্ ।ঞআঞ্রাথংক্রাথম্ । বন ২৯ চ।' হিংসায়ামিতি 
শেষঃ1* বনু চ নোচ্যতে। বনু ইত্যপূর্বব এবায়ং ধাতুর্ন তু তানাদি- 
কম্তানুবাদঃ। উদ্দিকরণসামর্থ্যাৎ। তেন ক্রিয়াসামান্যে বনতীত্যাদি । 
প্রবনয়তি। অনুপস্ষ্টন্ত তু মিত্ত্ববিকল্লো বক্ষ্যতে। জ্বল ৩০ দীপ্তো। 
ণপ্রত্যয়ার্থং পঠিষ্যমাণ এবায়ং মিত্তার্থমনূদ্যতে | প্রন্থলয়তি। হবল ৩১ 
ক্ষাল ৩২ চলনে । প্রহবলয়তি। প্রক্মালয়তি ৷ শ্থ ৩৩ আধ্যানে। চিস্তায়াং 
পঠিষ্যমাণস্য আধ্যানে মিত্তার্ধোহনুবাদঃ | আধ্যানমুশকণাপূর্ববকং 
স্মরণম্। দূ ৩৪ ভয়ে । দূ ৩৫ বিদারণে ইতি ক্র্যাদেরয়ং মিত্ত্বার্ধোহনুবাদঃ | 
দৃণস্তং প্রেরয়তি দরয়তি। ভয়াদন্ত্র। দ্ারয়তি। ধাত্বস্তরমেবেদমিতি 
মতে তু দ্রতীত্যাদ্ি। কেচিদ্ঘটাদৌ। অবল্মৃদৃত্বরেতি সুত্রে চ দূ ইতি 
দীর্ঘস্থানে হ্রস্বং পঠস্তি। তন্লেতি মাধবঃ। নৃ ৩৬ নয়ে। ক্র্যাদিযু পঠিষ্য- 
মাণস্যানুবাদঃ । নয়াদন্যত্র নারয়তি । শ্রা ৩৭ পাকে। শ্রেইতি 
কৃতাত্বস্য শ্রা ইত্যদাদিকন্য চ সামান্যেনানুকরণম্ । লুখিকরণালুখিকর- 
ণয়োরলুখিকরণস্য, লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপ্রদোক্তস্তৈব গ্রহণমিতি, 
পরিভাষাভ্যাম্। শ্রপয়তি বিক্রলেদয়তত্যর্থঃ। পাকাদন্যত্র শ্রাপয়তি 

সজ্ঞপয়তিরূপং মাধবমতে দর্শয়তীত্যর্থঃ। মতান্তরে তু বোধয়তীত্যর্থঃ | প্রজ্ঞপয়তি শরং তীক্ষী- 
করোতীতার্থঃ। হ্যাদেতৎ। নিশমনং জ্ঞাপনমিতি বদতাং মতে শ্লাঘন্হঙ্স্থেভি সুত্রে জ্বীগ্গ্য-- 
মানে! বোধরিতুমভিপ্রেত ইতি বৃত্তিগ্রস্থ: সঙ্গচ্ছতাং নাম। মাধবমতে তু তদ্গ্রন্থত্ত ক! গতিরিতাত, 
আহঃ জ্ঞপমিচ্চেতি। জ্ঞপনমিতি । এবঞ্ বৃত্তিগ্রস্থো মাধবমতেহপি সঙ্গচ্ছত ইতি তাবঃ। মারণা 
দিকঞ্চেতি। এতচ্চ মতাস্তরাতিপ্রায়েণোক্তং চুরাদিযু তু জ্ঞপমিচ্চ অয়ং জ্ঞানে জ্ঞাপনে চ বর্ততে 
ইতি বক্ষ্যমাণত্বাং। কখমিতি। জ্ঞাধাতোজ্ঞপধাতোশ্চ ণৌ মিত্বাদ হৃন্বেন তবিতবামিতি ভাবঃ। 

পদ হুইবে। প্রবনয়তি। অন্ুপস্থষ্ট ধাতুর মিত্ব বিকল্পে কথিত হইবে । জল 
ধাতু দীপ্তি বুঝীয়। ণ'প্রত্যয়ার্থ পঠিষ্যমাণ এই ধাতু মিত্বার্থ অনুদিত হয়।' 
প্রজলয়তি । হ্বল, দ্ধল চলনার্থ বুঝায়। প্রহ্বলয়তি। প্রক্ষলয়তি । স্থ আধ্যান 
বুঝায় । চিস্তার্থে পঠিষ্যমাণ ধাতুর আধ্যানার্থে যে অনুবাদ উহ! মিৎসংজ্ঞার্থ । 
আধ্যান শব্দে উৎকণ্ঠাপূর্ববক স্মরণ করা বুঝায় । দূ ধাতু ভয় এবং দূ বিদারণ বুঝায় ॥ 

মিৎসংজ্ঞার্থ এইটা ক্র্যাদদিগণীয় ধাতুর অনুবাদ । দৃণস্তং প্রেরয়তি দরয়তি। ' তয় 
ভিন্নার্থে দারক্সতি। ইহা ধাত্বস্তর এই মতে দরতি ইত্যাদি পদ হয়। কেহ কেছ 
ঘটাদি বিষয়ে অত, স্থ, দূ, ত্বর এই সুত্রে দূ এইরূপ দীর্ঘ স্থানে ব্রন পাঠ করেন । 
কিন্তু মাধব মতে তাহা! হইবে না। নূ নয়ার্থবুঝায়। ইহা ক্র্যা্দি মধ্যে পঠিষ্যমাণের 
অন্থবাদ। নর ভিন্নার্থে নারয়তি। শ্রাধাতু পাক কর! বুঝার । এবং শ্রৈ ধাতু 
স্থানে আকার হইয়া শ্র। এই অদাদি ধাতুর সামান্ত হেতু অন্ুকরণ। প্লুখ্িকরপানু- 
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শ্ৈদয়তীত্যর্থঃ । জ্ঞা ৩৮ মারণ তোবণ নিশাঞ্সেক্রোধু। নিশামনং চাক্ষুষজ্ঞান- 
দিতি মাধবঃ ৷ ভ্ঞাপনমাত্রমিত্যন্যে । নিশানেঘিতি পাঠাস্তরম। নিশানং 
তীক্ষীকরণম্ । এেবার্থেযু জানাতির্রিশ । জ্ঞপ মিচ্চেতি চুরাদৌ। 
জ্ঞাপনং মারণািকঞ্ং তল্যার্থঃ। কথং “বিজ্ঞাপনা ভর্তৃষু সিদ্ধিমেতীতি” 
“তজ্ভ্াপয়ত্যাচা্যঃ৮ ইতি চ। শু । মাধবমতেহচাক্ষুষজ্ঞানে মিত্ত্বা- 
ভাবাৎ। জ্বাপনমান্রে মিত্তমিতি মতে তু জ্ঞানিয়োগ ইতি চৌরাদিকস্য। 
খাতৃনানেকার্থস্বাৎ। নিশানেত্বিতি পঠতাং হরদত্তাদীনাং মতে তু ন 
কাপ্যন্ুপপন্তিঃ। কম্পনে চলিঃ। চল ৩৯ কম্পনে ইতি জ্লাদিঃ। চলয়তি 

'মিস্বাভাবারদিতি। এব বোধনে জ্বাধাতোঃ জ্ঞাপয়তি জ্ঞপধাতোস্ত্র জ্ঞপরতীতি রৃপদ্ধয়ং মাধবমতে 

বোধাম্। ছদিরূজ্জনে। উর্জ বলপ্রাণনয়োঃ॥ অব্র চ্ছদিশ্টিৎ। চুরাদাস্তর্গণো যৌগাদিক: স্বার্থে 
শিঞভাব ইতি । আত্বযান্ধেতি বৈকল্সিকত্বাদিতি তাবঃ। লডল্লতি জিহবামিতি | জিহ্বাং জ্ঞাপয়তী- 

ভ্যর্থং। জিহ্বয়েতি। জিহ্যর! পদার্থান্তরং জ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ। জিহ্বাব্যাপারে উদাহরণমাহ। লড়়তি 

শত্রমুদ্দিন্ত গালনাদি করোতীত্যর্থঃ। লড়য়্তি দধীতি। উন্মধু(তি। বিলীড়গ্বতীত্যার্থঃ। ফেচিতু 
জিহ্বাব্যপারে লড়ক্সতি দখি উন্মথনে তু লড়য়তি শক্মিতি ব্াযতাসেন যোজর়স্তি। লাড়য়তি 
পুত্রমিতি। শর্করাদিদানেন অনুকূলয়তীভ্যর্থ:। ধ্বনিরলী উদান্ৃতাবিতি। ধ্বনিরব্যবধানেনোদাহ্তঃ 
রূশিস্ত কফণ রণ গতাবিত্যত্রেত্যর্থঃ | ম্বন অবতংসনে । অবতংসনং ভূষণম্। স্বনয়তীতি। ভূষয়তী- 
ত্যর্থঃ। অন্বানীৎ। অন্বনীৎ। অন্বনি। অন্ানি। দ্বনং শ্বনমূ। স্বানং স্বানম্। 'যটাদয়ে 
মিতঃ মিৎসংজ্ঞা! ইত্যর্থইতি। অস্কে তু মকারানুবদ্ধা ইতি ব্যাচক্ষতে। খটম্ চেষ্টায়ামিতি প্রত্যেকং 
পাঠে গৌরবাদেকত্রৈব সর্বেষাং মিৎসংজ্া! মকারানুবন্ধকত্বং বানেন শুত্রেণ বিধীপতে ইতি ভ।বঃ॥ 

শিকরণয়োরলুখ্বিকরণন্ত” এবং প্লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তক্ৈব গ্রহণম্” 
এই ছই পরিভাষ। স্ত্র দ্বারা শ্রৈ ধাতুর একার স্থানে আকার করিয়া যে শ্রাধাতু 
হইয়াছে, তাহার এবং অদাদিগণীয় যে শা ধাতু এই উভক় ধাতুরই এখানে 
অনুকরণ করিলেন। শ্রপযনতি। অর্থাৎ বিরেদন করিতেছে । পাক ভিন্নার্থে 

'শ্রীপক্পতি। অর্থাৎ খর্দ হইতেছে। মারণ, তোষণ ও নিশামনার্থে জ্ঞাধাতু 
বিৎসংজ্ঞক হয়। মাধবমতে নিশামন শবে চাক্ষুষ জ্ঞান এবং অন্তমতে জ্ঞানার্থ 
বুঝায় । নিশানার্থ বুঝায়” এইরূপ পাঠাস্তরও আছে। নিশান শবে তীক্ষী- 
করণ বুঝায় । এই সকল অর্থেই জ্ঞ। ধাতু মিৎসংজ্ঞক হপ্ন। জ্ঞপ ধাতু ও মিৎ- 
সংক্কক হয়। ইহা! চুরাদি মধ্যে পঠিত হুইরাছে। জ্ঞপ ধাতু জ্ঞাপন ও মারণার্থ 
বুঝায় । “বিজ্ঞাপন। ভর্তৃষু সিদ্ধিমেতি” এইস্থলে “বিজ্ঞাপনা” এই পদটা এবং 
“তজ্জ্ঞাপরত্যাচার্ধযঃ৮ এইস্থলে “জ্ঞাপয়তি* এই পদটী কিরূপে সিদ্ধ হইল? 
মাধব মতে অচাক্ষৃষ জ্ঞানে মিত্বাভাব হয়। জ্ঞানমাত্রে মিত্ব হইলেও জ্ঞাধাতু 
নিকেণগার্থ বুঝার | ইহা! চুরাদিগনীয় । জ্ঞাধাতুর তবে বে জ্ঞাপনাথ 
বুঝ্ধাইতেছে,' উহ] " কেবল ধাতুর অনেকার্থত্ব হেতু । ধাহাঁরা নিশানার্থ 
পাঠ করেন, তীহাদের মতে কিন্ত কোন গ্রকারই অন্থপপত্তি নাই । 



১২০ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

শাখাম্ | কম্পনাদন্যত্র ভু-শীলং চাঁলয়তি। অন্তথা ' করোতীতার্থঃ । 
হরতীত্যর্থ ইতি স্বামী । সুত্রং চালয়তি । ক্ষিপতীত্যর্থ; ৷ ছদির্ ৪০ উত্ভভনে । 
“ছন্দ অপবারণে” ইতি চৌরাদিকস্য স্বার্থে ণিজভাবে মিত্বাথোইয়মনুবাঁদঃ | 
অনেকাথত্বাদূর্জেরর্৫ধে বৃত্তিঃ। ছদন্তং প্রধুঙ্ক্তে ছদয়তি। বলবস্তং 

প্রাণবন্তং বা করোতীত্যর্থঃ। অন্যত্র ছাদয়তি। অপবারয়স্তং প্রযুঙ্ক্তে 
ইত্যর্থঃ | স্বার্থে ণিচি তু ছাদয়তি। বলীভবতি । প্রাণীভবতি। অপবারয়তি 
বেত্যর্থঃ। লড়ি জিহ্বোম্মথনে। লড় ৪১-বিলাস ইতি পঠিতস্য মিত্বারধোহ- 
শুবাদঃ। উশ্বুথনং জ্ঞাপনম্ | জিহ্বাশকেন যন্ীততুপুরুষঃ । লড়র্মতি 
জিহ্বাম্। তৃতীয়াতশুপুরুষো বা। লড়য়তি জিহ্য়া। অন্যে তু জিহা- 
শবেন তদ্যাঁপারো লক্ষ্যতে । সমাহারদ্বশ্দোহয়ম্ | লড়য়তি শক্রম্। 
লড়য়তি দধি। অন্যত্র লাড়য়তি পুত্রম্। মদী ৪২ হর্ষ গ্লেপনয়োঃ । গ্নেপনং 
দৈম্যম্ । দেবাদিকস্য মিত্বার্থোহয়মনুবাদঃ | মদয়তি। হর্যয়তি। গ্রেপয়তি 
বেত্য্থঃ | অন্তর মাদয়তি। চিনুবিকারমুৎ্পাদয়তীত্যর্থঃ | ধ্বন ৪৩ শবে । 

জনীজ্য। জদী প্রীহুর্ভাষে। জূষ্ বয়োহানৌ । ক্রন্ছ্ হ্যরণধীপ্তো:। জয়োহপি দিবাদয়ই। রুট 

রাগে দৈবাদিকে? তোবাদিকশ্চ'। অমন্তাঃ ক্রমিগমীত্যাক্ষ | জনয়তি'। জরয়তি। ক্রলয়ি । 

বজক্রতি ফুগান্। রগ্রক্তি, পক্ষিণঃ | ক্রময়তি । গসয়তি-। রময়তি । জবগগ্ুল। এফাখিতত্বর্মিতি। 

দিত ইতনুনত্তস্তেহ তাবপ্রধনতা। অগ্ুপসর্গাদিতি তু-মষ্ট্যর্থেইরং পঞ্চমীত্যেবং র্েশেন ব্যাখ্যের়মিতি 

ভাবঃ। নমোইনুপসর্গ।ছেতি পাঠান্তরং তত্র ন কশ্চিৎ ক্লেশঃ। প্রাপ্তবিভাষেতি । সবল দীপণ্ডে। 

হবল: ক্গল চলনে ইতি ত্রয়াণাং পূর্বপঠিতত্বামনমেস্ত- অনস্ততার্দিতি ভাবঃ। কথখং সংক্রাময়তীতি | 

কম্পনাঁথে: চলি' ধাতু মিৎসংভ্ঞক হয়। চল ধাতু কম্পনার্থ বুঝার়-। এই ধাতুটী অলাদি। 
শ্চলম্মতি শাখাম্” কম্প- ভিন্নার্থে “শীলঞ্চালক্বতি” এইরাপ প্রয্বোগ-হইবে। চাঁন 
শব্দে অন্যতাকরণ এবং ম্বামীর মতে' হত্ষণার্থ বুঝায়। শ্যান্রং চীলয়তি । অর্থাৎ, 
নিক্ষেপ করিতেছে । উর্জ অর্থাৎ বল" ও প্রাণনার্থে ছি ধাতু মিৎসংজ্ঞক্ষ হয় । 
অপবারণার্থ-চুরাদিগমীয় ছদ ধাতুর উত্তর স্বার্থে নিচের অভাব হইলেও মিৎসংজ্ঞার 
নিমিত্ত এই' অন্গুরাদ- বুঝিতে হইবে এবং ধাঁতুরংঅমেকার্থত্ব'হেতু ইহার ৃততি)উষ্জার্থেই 
হইবে। “ছদস্তং, প্রযুড্ক্তে” এই বাক্যে ছদয়র্তি/ অর্থাৎ 'বলবন্ত:ও প্রাণবন্ত: কবিততাছে। 
অন্যার্থে ছাদক়তি অর্থাৎ, অপবারণকারীকে; নিষুক্ত, করিতেছে ।: স্বথে: ণিচ্. হইলে 
ছাদক্সতি অর্থাৎ বলীভবতা অপবারক্লতি বা" এই অর্থ' হইবে। লড়' ধাতু জিহুণার 
উন্মখন বুঝায় । বিলাঁসার্ঘ.লড় ধাতুর অনুবাদ ' মিৎসংজ্ঞার্থ।. উদ্মাথন শবে জ্ঞাপনার্থ 
বুঝায়।- লিছব! শব্দের সহিত-উদ্মথন শব্দের ব্ঠীতৎপুরুষ: ও তৃতীয়াতৎপুরুষ' সমার 
ভব । লন্ডর্মতি'জিহবাম্। লড়যন্তি জিহবয়া,। কোন কোন মতেদজিহবা. শব: বারা 
তথ্ধ্যাপাঁর লক্ষিত হগ। ইহা সমাহার দ্বন্ব। লড়য়তি শত্রর্স। লড়য়তি দি 
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ভাব্যয়ং মিজ্তণর্থমনৃদ্যতে | ধ্বনয়তি জ্ঞ্টীম্। অন্যত্র ধ্বানয়তি | 
অস্পফ্টাক্ষরমুচ্চারয়তীত্যর্থঃ । অত্র ভোজ: “দলিবলিম্থলিরণিধবনি- 
ব্রপিক্পয়”শ্চেতি পপাঠ। তত্র ধবনিরণী উদ্াহ্ৃতৌ। দল বিশরণে। 
বল সম্বরণে। শ্মল সঞ্চলনে। ত্রপুষ্ লজ্জায়ামিতি গতাঃ। তেষাং ণৌ। 
দ্লয়তি। বলয়তি। স্মলয়তি | তভ্রপয়তি। ক্ষৈক্ষয়ে ইতি বক্ষ্যমাণস্য 
কৃতাত্বস্য পুক1 নির্দেশঃ | ক্ষপয়তি। স্বন 8৪ অবতংসনে। শব্দে ইতি 
পঠিষ্যমাণস্যানুবাদঃ। স্বনয়তি। অন্যত্র স্বানয়তি। ঘটাদয়ো মিতঃ। 
মিশসংভ্ঞকা ইত্যর্থঃ। জনীজ্ষ্রুস্থরঞ্জোহমন্তাশ্চ মিত ইত্যনুবর্তীতে । 
জ্বষিত্ি বিত্ু,নির্দেশাজ্জীধ্যতে গ্রুহণম্। জ্ণাতেম্ত্র জারয়তি। কেচিত্তু 
“জনীজুষঃস্থ” ইতি পঠিত্বা “ফস নিরসনে” ইতি দৈবাদিকমুদাহরন্তি | 
৮8888785188 এষাং মিত্বং বা । পরান্তবিভাষেরস্ । 

এপ টি লোপাট সপ সাল লট আজ সপ পচ সপ ৯ পপ অপর হি পরত ৫৯০০ পাত পপ পপ”. পাস পপ পর ঠা পপ মা সপ জর 

ক্রমের্নোদাত্েপদেশহ্তেতি বৃদ্ধি প্রতিষেধদ্ ঘঞ্ি প্রম ইত্যেব ভবতি। নতু ক্রাম ইতি পুব্বোক্ত- 
সমাধানন্ত।ত্রাসম্ভবাৎ পৃথক প্রশ্বঃ। বাবস্থিতবিভাষেতাদি। ক্ষচিৎ ণৌ মিতাং হশ্বে ন গুবস্তত 

ইতি ভাবঃ। বৃত্তিকৃদ্িতি। কেচিন্ত, ঘঞ্ভ্তাৎ ক্রমশব্দাৎ প্রজ্ঞ।দ্যাণ ক্রামশব্দং স্বীকৃত্য তশ্মাৎ 
তৎ করোভীতি নৌ সংক্রাময়তীতি সমাদধত ইতি ভাব; | ইতরয্ে।ঃ প্রপ্ডে হতি। বনেঃ। পুর্ং 
পাঠাচ্চষেরষন্ততবাচ্চেতি ভাবঃ। গ্লাপয়তি। গ্রপয়তি। শ্রাপয়তি | স্পয়ভি। বনয়তি । বানয়তি। 
বময়তি। বামন্তি। শামাতিবদিতি। বধা। শাম্াতির্িশাময়তীতাদেৌ দর্শনে প্রযুঙ্গাতে তথ! 
চুর/দিঃ শমধাতুরপি শ্রবণে ভবিবাতীতার্থ:। যমোহপরিবেষণে । যচ্ছতিরিতি। যম উপরমে 

অগ্ঠার্থে পুত্রং লাড়য়তি । মদী ধাতুহ্র্য ও গ্রেপন অর্থাৎ দৈগ্তার্থ বুঝায় । দিবাদিগনীগ্ন 
ধাতুর মিৎসংজ্ঞার্থ এই অন্বাদ হইয়াছে ' মদয়তি। হর্ধয়তি। গ্েপয়তি বা । অন্তার্থে 

মাদন্নতি। অর্থাৎ চিভ্তবিকার উৎপাদন করাইতেছে । ধ্বন ধাতু শব্দ কর! বুঝায় । 
ফণাদ্দিগণ মধ্যে ইহার মিংত্ব কথিত হইবে | ধ্বনয়ন্তি ঘণ্টাম্। অগ্তার্থে ধবানষতি । 
অর্থাৎ অস্পষ্টাক্ষর উচ্চারণ করিতেছে । এই অর্থে ভোকজরাজ দলি, বলি, স্থলি, 
রণি, ধ্বনি, ত্রপি ও ক্ষপ ধাতু পাঠ করেন । তন্মধো ধ্বনি ও রণি ধাতুর উদাহরণ বলা- 
গিগ়্াছে। দল বিশরণ বুঝায়। বল সংবরণ বুঝায়। স্থল সঞ্চপন বুঝায়। ত্রপুষ, 
ধাতু লঙ্জ! কর! । ইত]াদি ধাতু কথিত হইরাছে। ণিচ্পরে তাহাদের দলয়তি। বলয়তি ॥ 
দলয়্তি। তব্রপয়তি। ক্ষৈ ধাতু ক্ষন বুঝায়। এই বক্ষামাণ কৃতাত্ব ধাতুর উত্তর 
পুকৃ নির্দেশ হইয়াছে । ক্ষপয়তি। স্বন অবতংসন বুঝায়। শন্বার্থে স্বন 

ধাতুর অনুবাদ হইয়াছে । স্বনয়তি। অন্তার্থে ক্বানয়তি । ঘটাদি ধাড় মিৎসংজ্ঞক 
হয়। জনী, জূষ, রুহ, রঞ্জ এবং অমস্ত ধাতু মিৎনংজ্ঞক। জবি ধাতুর ষকার ইত 
নির্দেশ হেতু জীর্যযতি অর্থক জ ধাতুরই গ্রহণ হইয়াছে । কারণ জুণাতি ধাতুর জারঘ্াতি 
এইরূপ পদ হন়্। কেহ কেহ জনা ভূষ্ণস্্র এইরূপ পাঠ করিব ঝন্থ, ধাতু 07০০ 
দিবাদিগণীপ্ধ বলিয়া! থাকেন। জ্বল, হুবল, জ্বল ও নম ধাতুর বিকল মি 

বক (১৬) 



১২২ সিদ্ধান্তকৌ মুদী । 

জ্বলয়তি, জ্বালয়তি । উপস্থঞ্ঞট তু নিত্যং মিত্তম্। প্রজ্বলয়া৩ত। কথং 
তহি প্রহ্বালয়তি। উন্নাময়তীতি। ঘঞল্তাত্তৎকরোতীতি ণৌ। কথং 
ক্রাময়তীতি ॥। “মিতাং হ্স্বঃ* ইতি সুত্রে “বা চিত্তবিরাগে” 

ইত্যতো বেত্যনুবত্ত্য ব্যবস্থিতবিভা ষাশ্রয়ণাদদিতি বৃত্তিকত। এতেন “রজো! 
বিশআ্রাময়ন্ রাভ্ছ্াং ধুর্য্যাশ্বিশ্রীময়েতি স” ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। ণগ্না সা 
বনু বমাঞ্চ৮” । অন্ুপসর্গাদেষাং' মিত্বং বা স্যাৎ॥। আদ্যয়োরপ্রাপ্ডে 

ইতরয়োঃ প্রাপ্তে বিভাষা। “ন কম্যমিচমাম্” । অমস্তাৎ প্রাপ্তং 
মিতু(মেষাং ন স্যাত। কাময়তে। আময়তি। চাময়তি । শমো! ৪৫ দর্শনে । 
শাম্যতিদর্শনে মিন স্যাৎ। নিশাময়তি রূপম. । অন্যত্র তু “প্রগয়িনো। 
নিশময্য বধৃকথা$৮। কথং তি “নিশাময় তদুৎপন্তিং বিস্তরাদগদতো 
মমে”তি । “শম আলোচনে” ইতি চৌরাদিকন্য ৷ ধাতৃনামনেকার্থত্বাচ্ছববণে 
বুত্তিঃ | শাম্যতিবশ। যমে। ৪৬ অপরিবেষণে | যচ্ছতির্ভোজনাতোহন্যাত্র মিম্ন 
স্যাৎ। আয়াময়তি । দ্রাঘয়তি ব্যাপাঁরয়তি বেত্যর্থঃ। পরিবেষণে তু ষময়তি 
ব্রাহ্মণান্। ভোজতয়ীত্যর্থঃ । পধ্যবসিতং নিয়ময়মি'ত্যাদি তু নিয়মবচ্ছব্দাত্বৎ 

ইতাযং ধাতৃঃ। তভোল্নাশব্দো, গ্য।সশ্রস্থো যুজিতি যুজন্তে। ভ্তেয়ঃ। পরিবেষণমিহ ভোজনানুকুল" 
ব্যাপারস্ততো হগ্শ্সিন্নর্থে মিন্নিষেবঃ ৷ নিয়ময়নিতঠি নিয়মবচ্ছব্দ।িচি বিন্মতেলুকি শতরি শপ্রত্যয়ে 
গুণে চ জ্ঞেয়ম। খ্যত্যাসঃ ফলিত ইতি। স্বামিমতে ত্ব পরিবেষনে আয়াময়তি। পরিবেষণে জু, 
ষময়তি ব্রা্গণান। অব।দিপুর্বস্য স্থত্দরবন্ধদয়তি প্ররপূর্ণাস্তা তু প্রস্থাদয়তীত্যেবং বাত্যাসো। জ্ঞেয়ঃ। 

উপেক্ষামিতি। ন পাদস্তি সুরে আয়াময়তইতুদাঙ্গতা বৃত্বাবুক্তং যমোৌইপরিবেষণে ইত্যমেন 
মিৎস্বং প্রতিবিধাযত ইতি ম্য।সেশপি তত্র ন কমামীত্যতো নেতানুবর্তত ইতুক্তম্। এবং হি নিষেধানস্তরং 

পাঠ উপপদ্যতে । অন্যথ। ন কমীত্যতঃ প্রাগেব ত্রিস্ত্রীং পঠেদিতি ভাবঃ। ফণ গতৌ। ফণতি 
লুডি। অফাণীৎ অফণীৎ। ণৌ তু চিথ্রমুূলেরিতি ব| দীর্ঘঃ। অফণি। অফাণি। ফণং ফণম্। 

হয়। জলয়তি, জালয়তি । উপস্ষ্টার্থে নিত্য মিৎসংজ্ঞা হয়। প্রজলয়তি। তবে' 
প্রজ্ালয়তি । উন্নমিয়তি | ইত্যাদি পদ ঘঞ্ন্ত জাল ও নাম শবের উত্তর “তৎকরোতি 
ভদাচষ্টে” এই অর্থে ণিচ্ পরে সিদ্ধ হইক্সাছে। কিন্তু সংক্রাময়তি” পদকিরূপে সিদ্ধ হয় ?' 
তদ্বিষয়ে বলিতেছেন যে, “মিতাং হৃম্বঃ* এই স্তরে অথবা “বা চিত্তবিরাগঃ” এই 
সুত্রে ব্যবস্থিত বিভাষা শ্রবণ হেতু “বা” শব্দের অনুবৃত্তি, ইহা বৃত্তিকারের মত । 
অতএব ণ“রজো! বিশ্রাময়ন রাজ্জম্” প্ধুর্য্যান্ বিশ্রাময়েতি স” ইত্যাদিস্থলে ব্যাখ্যাত' 
হইয়াছে । গ্রা,ন্না, বন্ধু ও বম ধাতু 'অনুপসর্গ পুর্ববত্ব হেতুবিকল্পে মিংসংজ্ঞক হয়। আদ্র: 
ছুইটার অপ্রাপ্থিতে এবং পরবর্তী হুইটার প্রাপ্তিতে বিভাষা হইবে। “নকমিঅমিচমাং” 
এইসুত্র দ্বারা ধাতু সকলের অমস্তত্ব হেতু প্রাপ্ত মিত্ব হইবে না । কাময়তে । আময়তি। 
চাময়তি। শম ধাতু দর্শনার্থ বুঝায় । দর্শনাথে” শম ধাতুর মিত্ব হয় না। নিশামরতি 
কূপম্। অন্ঠার্থে কিন্ত “প্রণয়িনে! নিশমধ্য বধূ কথাঃ” এবং নিশাময় তছৎপন্তিং 
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'করোভীতি গৌ.বোধ্যম্। স্মদির্ ৪৭ অবপরিভ্যাঞ্চ । মিক্সেত্যেব। অবশ্থা- 
দয়তি | পরিস্খাদয়তি। অপাবপরিভ্য ইতি ন্যাসকারঃ স্বামী 
তু ন ফমীতি নঞ্মুরত্রিসূত্রযামননুবত্ত্য শমোহঅদর্শনে ইত বিন 
যমস্বপরিবেষণে মিত্তুমাহু । তন্মতে পর্্যবসিতং নিয়ময়ন্িত্যাদ্দি সম্যগেব। 
উপুশ্থষন্ত স্যদেশ্চেদবাদিপূর্ববস্তেতি নিয়মাহ প্রস্খাদয়তীত্যাহ। তল্মাৎ 
সূত্রন্ধয়ে উদাহরণপ্রত্যু্াহরণয়োব্যত্যাস১ ফলিতঃ 1 ইদঞ্চ মতং 
বৃতিষ্ঠাসাদিবিরোধাদুপেক্ষ্যম্ । ফণ ৪৮ গতৌ।। নেতি নিবৃস্তমসস্তবাৎ। 
নিষেধাৎ পূর্ববমসৌ ন পঠিতঃ। ফণাদিকার্্যান্ুরোধাৎ। 

২০৪ | ফণাঞ্চ সণ্তানাম। ৬181 ১২৫। 

এবাং বা এত্বাভ্যাসলোপো স্তঃ কিতি লিটি সেটি থলি চ। ফেণতুঃ॥ 
ফেণুঃ । ফেণিথ । পফণতুঃ । পফণুঃ! ফণয়তি। বৃ। ঘটাদিঃ 

ফাণং ফাণম্। অসম্ভবার্দিতি। মিতত্প্রাপ্তিং বিনা নিষেধাসম্তবাদিছ নেত্যেতগ্ন সম্বদ্ধতে কিত্ত 

মিৎসংজ্েব তদেতদাহ। ফণয়তীতি। সামর্থাদিতি ফণাদিধু পাঠসামর্থয। দিতযর্থ:| তত্র হীতি। 
ষত্ববিধৌ হীত্যর্থঃ। তথা চ বিভ্রাট বিভ্রাড্ভ্যাম্। পূর্ব্পঠিতস্ত তু বিভ্র।ক্ বিভ্রাগ্ভ্যা মিতা দি 
নিধাভীতি ভাবঃ। অন্ত মিদিতি। মান্তত্বন বুদ্ধিঃ। অথ জ্বলাদিং। অন্বালীদিতি। অতো 
লাস্তশ্তেতি বৃদ্ধিঃং | বৈক্লুব্য ইতি । বৈক্লব্যং ভয়দিজনিতোদ্দিগ্রতা । তদ্্যাপার ইতি। 
বন্ধুতানুকুলে। ব্যাপারঃ। 

বিস্তরাঁদগদতো। মম” ইত্যাদি স্থলে কিরূপ বুদ্ধি হইল ? তজ্জন্ত বলিতেছেন যে, এস্লে 
আলোচনার্থ চুরাদিগণীয় শম ধাতুর, ধাতু সকলের অনেকার্থত্ হেতু শাম্যতি পদের 
স্তায় শ্রবণার্থে বৃত্তি হইয়াছে । যম ধাতু অপরিবেষনার্থ বুঝায়। যষ্ন ধাতুর যচ্ছতি 
অথৎ দান ও ভোজন ভিন্ন অথে” মিৎসংজ্ঞা হয় না। আয়াময়তি। অথাৎ দ্রাঘয়তি । 
অথব! ব্যাপারয়তি। পরিবেশনাথে কিন্তু যম্য়তি ব্রাঙ্গণান্। অথণৎ ভোজয়তি। 
“পর্যযবসিতং নিয়ময়ন্”+ ইত্যাদিস্থলে কিন্তু নিয়মবৎ শব্দের সায় “ততৎ্করোতি” ইত্যাদি 
বাক্যে ণিচপরে সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । অব ও পরিপূর্র্বক স্থদ্ ধাতু মিংসংজ্ঞক 
হয় না। অবহ্থাদয়তি। পরিস্মাদয়তি। ন্তাসকার মতে অপ, অব ও পরিপুর্বক 
স্থজ ধাতু বলেন। স্বামী কিন্তন কম্যমীতি এই সুত্র দ্বারা উত্তর তিন সত্রে দঞ্চের 
অনুবৃত্তি হুইয়।“শম অদর্শনে” এইরূপ ছেদ করিকাছেন। অপরিবেষণার্থে যম ধাতুর মিত্ব 
সিদ্ধ হয়। তাহার মতে “পর্যযবসিতং নিয়ময়ন্” ইত্যাদি পদ সম্যক্ প্রকার । উপস্থষ্ট 
স্খদ ধাতুর “ইদবাদি পূর্ববন্ত” এই সুত্র দ্বার! প্রস্থাদয়তি এইরূপ বলেন। অতএব 
কুব্রয়ে উদাহরণ দ্বার! ব্যত্যাস ফলিত হইয়াছে । বৃত্তিকার ও স্যাসকারাঁদির অসম্মত 
বলিয়া এই 'মত ত্যাগ কর! গেল । ফণ ধাতু গতি বুঝায়। নেতি পদ নিবৃত্ত হইল। 
ফপাদি কার্ধ্যাস্থরোধে অসম্ভব ও নিষেধের পুর্ববে এইটা পঠিত হয় নাই। 



১২৪ সিগ্ধাস্তকৌমুদী ৷ 

সমাপ্তঃ। ফণেঃ প্রাগেব বুদ্দিত্যেকে | তশ্মতে ফাণয়তীত্যেব। রাজু 5 
দীপ্তোৌ। স্বরিতেত। রাজতি, রাজতে । রেজতুঃ, ররাজতুঃ। রেজে, 
ররাজে। অত ইত্যনুবৃন্তাবপি বিধানসামর্থ্যাদাত এত্বম্ ॥: টুজাঙ্ক ২ 
টুজাশ্ ৩ টুভ্লাশ্ ৪ দীপ্তো। অনুদাত্তেতঃ। ভ্রাজতেরিহ পাঠঃ ফণাদি- 
কাধ্যার্থঃ। পূর্ববং পাঠস্্ব ব্রশ্চাদিষত্বাভাবার্থঃ | তত্র হি রাজিসাহ- 
চর্যা ফণাদেরেব গ্রহণম্ । ভ্রেজে, বভ্রাজে। বা ভ্রাশেতি শ্যন্ বা। 
ভ্রাশ্যাতে, ভ্রাশতে | ভ্রেশে,বভ্রাশে | ভাশতে । ভূদাশ্যতে | ভে।শে, বভ্গাশে । 
দ্বাবগীমৌ তালব্যান্তো । স্তমু ১ স্বন ২ ধবন ৩ শব্দে। শ্যমাদয়ঃ ক্ষরত্যস্তাঃ 
পরস্মৈপদিনঃ । শ্যেমতুঃ,। সন্যমতুঃ | অন্যমীত । স্বেতৃঃ, সন্বনতুঃ | 
সম্বনূঃ | অস্বানীৎ, অস্বনীৎ। বিণতি । অবন্ণতি। সশব্দং ভুঙ্ক্ে 
ইত্যর্থচ। বেশ্চ স্বন ইতি ষত্বম্। ফণাদয়ে' গতাঃ | দধবনভূঃ | ষম ৪ টম ৫ 
অবৈকল্যে ৷ সসাম। তস্তাম। জ্বল ৬দীপ্তৌ। অতোহল্ রান্তস্য । অজ্বালীগু। 
চল কম্পনে। জল ৮ ঘাতনে। ঘাতনং তৈক্ষ্যম্। টল ৯ টুল ১০ বৈক্রুব্যে । 
স্থল ১১ স্থানে । হল ১২ বিলেখনে । ণল ১৩গন্ফে। বন্ধন ইত্যেকে। পল ১৪ 
গতৌ। পলতি। বল ১৫ প্রাণনে ধান্যাবরোধনে চ। বলতি। বেলতুঃ। 
বেলুঃ । পুল ১৬ সহত্বে। পোলতি। কুল ১৭ সংস্ত্যানে বন্ধুযুচ। সংস্ত্যানং 
সঙঘাতঃ। বন্ধুশব্দেন তদ্বযাপারে। গৃহাতে । কোলতি। চুকোল। শল ১৮ 
হুল ১৯ পত্৯ ২০ গতৌ । শশাল। জুহোল। পপাত। পেততুঃ। পতিতা । 

২০৪। কিং, লিট্, সেট ও থল্ প্রতায় পরে থাকিলে ফণাদি সাতটী ধাতুর বিকল্লে 
এত্ব ও অভ্যাসের লোপ হয়। ফেণতুঃ। ফেণুঃ। ফেণিথ। পফণতুঃ । পফণুঃ। 
ফণয়তি। বৃতাদি ও ঘটাদি ধাতু সমাপ্ত হইল। কেহ কেহ বলেন ফণাদি ধাতুর পূর্বেই 
বৃৎ্, তাহাদের মতে ফাণয়তি পদ সিদ্ধ হয়। রাজ ধাতু দীপ্তি বুঝায় । ইহ! উভয়পদী। 
রাজতি। রাতে । রেজতুঃ, বরাজতুঃ। রেজে, ররাজে। “অতঃ” এই পদের 
অন্ুবৃত্তি হইলেও বিধান লামথ হেতু আকারম্থানে একার হয়। ত্রাজু ত্রাশু ও ভূশ্ 
ধাতু দীপ্তি বুঝায় । ইহারা আত্মনেপদী। এস্থলে ভ্রাজ ধাতুর পাঠ, ফণা কাধ্যার্থ। 
কিন্তু পুর্বে পাঠ ব্রশ্চাদি যস্থাভাবার্থ। তদ্ধিষয়ে রাজধাতুর সাহচর্য হেতু ফণাদিরই 
গ্রহণ। ভ্রেজে, বত্রাজে। “বা ভ্রাশঃ” এই সুত্র দ্বারা বিকল শ্তঠন্ £ছয়। ভ্রাশ্তুতে, 
ভ্রাশতে। ভ্রেশে, বত্রাশে। ভুশতে, তুম্ততে ৷ ভেশে, বশে । এই ছইটা ধাতুই 
তালব্যান্ত। স্তমূ, স্বন ও ধবন ধাতু শব্ধ বুঝায়। স্তমাদি ক্ষরত্যন্ত ধাতু পরশ্ধৈপদী। 
স্তেমতু, সম্ভমতুঃ । অন্তমীৎ। স্মেনতুঃ, সম্বনতুঃ ৷ সন্বন্তঃ। অশ্বানীৎ অস্বনীৎ। 
বিঘপতি ৷ অবস্বণতি ॥ অর্থাৎ সশবে ভোজন করিতেছে। প্বেশ্চ স্বনঃ” এই সুত্র দ্বারা 
ষত্ব হুইবে। ফণাদিধাতু সমাপ্ত হইল। দধ্বনতুঃ। যম ও ট্টম ধাতু অবৈকল্য বুঝায়। 



তিওস্তভাদিপ্রকরণম্। ১২৫ 

২০৫ পতঃ পুম্। ৭। ৪1 ১৯) 
সর্ভি পরে । অপপ্তৎ। নের্গদেতি পত্বম্। প্রণ্যপপ্তৎ | থে ২১ নিষ্পাকে। 

কথতি । চকাথ । 'সক্কথীত । পথে ২২ গতো।। অপধ্ীত । মথে ২৩ বিলোডনে । 
মেখতুঃ। অমথীত। টুবম্ ২৪ উদ্িগিরণে। ইহৈব নিপাতনাদূতঃ ইত্বমিতি 
স্বধাকরঃ। ববাম। ববমতুঃ। বাদিত্বাদেত্বাত্যাসলোপোৌ ন। ভাগবুতো 
তু বেমতুরিত্যাদ্যপ্যুদাহ্ৃতং তন্তাষ্যাদৌ ন দৃষ্টম্। ভ্রমু ২৫ চলনে। বা 
জাশেতি শ্টন্ বা। ভ্রম্যতি, ভমতি। ভ্াম্যতীতি তু দিবাদে বক্ষ্যতে | 

২০৫। গপতঃ পুমিতি। মিতত্াদস্তা।দচং পরঃ। অক্ষথীদিতি। এদিত্বার বৃদ্ধি: | এবম অপথীৎ। 

অমথীদিতাত্রাপি টূব্। কেচিদমুমুদিতং গঠিত্বা! বাস্বা বমিত্বেত্যুদাহরভ্তি। তত্ব, বামনেন বিরুধ্যতে । 
তেন হিআদিতশ্চেতি চকারল্ানুক্তসমুচ্চয়ব্বমা শ্রিত্য বাস্ত ইতাত্র ইডক্তাবঃ স।ধিতঃ। উদ্দিৎত্বে তু 
যণ্ঠ বিভাষেতানেনৈব বাস্ত ইতি সিদ্ধেস্ুদসঙ্গতং হচাৎ। এব ক্তাপ্রতায়ে বমিত্বেতোব সাধু । নিপাতনা- 

দিতি। অন্যথ! গুণে সতি উদশগরণ ইতি হ্যাৎ। বদাপি অর্থনি্দেশ আধুনিকম্তধাপি পৃযোদরাদিত্ব- 
মিতাযতৈষ ভাৎপর্যাং ধোধ্যম্। ইত্যাদাপুদাহতমিতি। বেমুশ্চ কেচিদ্রধিরমিতাদি প্রয়োগানুরে।ধেন 
তথোদাহৃতমিত্যাহঃ। নন্ু বাদিত্বেন নিষেধাদেত্বাভ্যাসলোপৌ কথমিহ হ্যাতামিতি চেদত্রাহঃ। 
ন শসদদবাদিগুণানামিতি শৃত্রিতেইপি যেত্যকার।প্তসম্ঘাতগ্রহণেন ইস্ইসিদ্ধেরাদিগ্রহণমৌপদেশিক গ্রতি. 
পত্তার্থমেকান্তা অনুবন্ধ! ইতি চ স্বীক্রিয়তে । তথ! চ নায়শ্বাদিঃ কিন্ত টদিরিতি। অন্তে তু বমেরাদৌ 
লেপো! ব্যোরিতি লোপেন যকারঃ প্রশ্লিধাতে। ততশ্চোপদেশে বাদ্দিত্বাতাবান্লিষেধো নেত্যাহঃ। 
ত্রমু চলনে। মণ্ডলাকারেণ চলনমেব ধাত্বর্থে ন তু চলনমাত্রং তদতাববন্িশেব্যকতৎপ্রকারকজ্ঞানঞচ 
ধাত্বর্থ;। শুক্তিং পশ্ঠন্ রজতমিতি ভ্রমতীতি প্রয়োগাৎ। উদিতে। বেতি ৎক্কায়াং বেটু। ভ্রমিত্ব! 

জান্বা যন্ত বিভাষেতি নিষ্ঠয়াং নেট. | জ্রাস্তঃ। নম্বন্ত জ্বলাদিগণে পাঠঃ কিমর্থঃ। ন চাত্র 
পপ্রতায়ার্থমে পাঠ ইতি বাচাষ্। পচাদেরাকৃতিগণত্বাদচ্প্রতায়েনাপি ভ্রম ইতি রাপসিদ্ধেঃ। নোদা- 
ত্তোপদেশক্তেতি বৃদ্ধিনিষেধাৎ এপ্রত্যয়ে অচ্প্রত্যয়ে চ রূপস্ঠ তুল্যত্বাঘচ্প্রত্য়ঃ গ্ঠাত্তর্থি অভ্রম ইত্াত্র 
অচকাবশক্তাবিতি নঞঃ পরমস্তোদাত্তং হাাৎ। পপ্রতায়ে ত্বিহ তৎপুকুষে তুল্যার্থ ইত্যাছ্যদাত্বমেব 

তবতীতি। 

সসাম। তত্তাম। জল ধাতু “অতোইল্রান্তস্ত” এই সুত্র দ্বারা অজ্ছালীৎ পদ হয়। 
চল ধাতু কম্পন এবং জল ধাতু ঘাতন অর্থাৎ তীক্ষত| বুঝীয়। টল ও টুল ধাতু বৈক্লুব্য 
বুঝায়। স্থল ধাতু স্থান বুঝায়। হল ধাতু বিলেখন বুঝায়। ণল ধাতু গন্ধ বুঝায়। 
কোনমতে বন্ধনাথ ও বুঝায় । পল ধাতু গতি বুঝায়। পলতি। বল ধাতু প্রাণন ও 
ধান্তাবরোধন: বুঝায়। বলতি। বেলতুঃ। বেলুঃ। পুল ধাতু মহত্ব বুঝার। 
পোলতি। কুল ধাতু সংস্ত্ান ও বন্ধু বুঝায়। সংস্ত্যান শবে সমুহ এবং বন্ধ 

শবে তত্ব্যাপার বুঝায় । কোলতি। চুকোল। শল, হুল ও পত্* গতি বুঝায় । 
শশাল। জুহোল। পপাত। পেপতুঃ॥। পতিতা। 

২৯৫।, অঙ পরে থাকিলে পভ ধাতু স্থানে পুস্ আদেশ হয়। অপ্ুৎ। 
“নের্গদ” এই সুত্র বারা পত্ব হয়। প্রণাপগ্তৎ। কথ ধাতু নিম্পীক বুঝায় । কথতি। 
চক্কাথ। অক্কবীৎ। পথ ধাতু গতি বুঝায়। অপথীৎ। মথ ধাতু বিলোড়নার্থ বুঝায় । 



১২৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী ৷ 

২০৬ । বা জুত্র | ৬1৪ 1১২৪। 

এবামেত্বাত্যাসলোপোৌ বা স্তঃ কিতি লিটি সেটি থলি চ। ভে.মতুঃ 
বভ মতৃঃ॥ অভ,মীু। ক্ষর ২৬সঞ্চলনে । অক্ষারীত। *। অথ দ্বাবনুদাত্তেতো। । 
ষহ ১ মর্ষণে। পরিনিবিভ্য ইতি যত্বম্ । পরিষহতে। সেহে। সহিতা। 
তীষসহেতি বা ইটু। ইডভাবে চত্বধত্বষ্ট,ত্বচলোপাঃ। 

২০৭। সহিবহোরোদবর্স্ত । ৬। ৩1 ১১২। 

অনয়োরবর্ণন্য ওত স্যাৎ ঢলোপে সতি। 

২০৮ | সোঢঃ। ৮ | ৩। ১১৫ 

সোচ্রূপস্ত সহেঃ সম্য যত্বং ন স্যাৎ। পরিসোটঢা। 

২০৯। সিবাদীনাং বাড্ব্যবায়েহপি | ৮। ৩। ৭১। 

পরিনিবিভ্যঃ পরেষাং সিবাদীনাং সমস্য ষো বা স্যাদড্বাবায়েহপি | 
পর্য্যসহত | রমু ২ ক্রীড়ায়াম্ । রেমে। রেমিষে। রস্তা। রংস্যতে। 

২০৬। জুত্রবুত্রস।মিতি। অধ্রাগুবিভাষেয়ম্। অত্রমী্দিতি। মাত্তত্বস্ন বৃদ্ধিঃ। অক্ষারীদিতি। 
হলস্তলক্ষণাঁরা বৃদ্ধেনেনেহটাতি নিষেধে অতো ল্াস্তন্তেতি বৃদ্ধিং। যহ।/ অপরাধে সত্যপি কোপা- 
ন।বিষ্ষরণং মর্ষণম্। 

২*৭। সহিবহো ধিতি। ইহ রেফলোপন্তাসম্তবাদ চলোপে পূর্ববস্তেত্যতো ঢচলোগ এবামুবর্ততে 
তদাছ। ঢলোপ ইতি । ঢচলে।পে কিম্। সহতে। বহ্তে। 

২*৮। সোঢ়ইতি। বহ্বংনেতি। নরপরেতি সুক্রান্নেতানুবর্তত ইতি ভাবঃ। 

মেথতুঃ। অমথীৎ। বম ধাতু উদ্দিগরণ বুঝায় । এস্থলে নিপাতনে খকারাস্ত ধাতুর 
উত্তর ইত্ব হয়। ইহা সুধাকরের মত। ববাঁম। ববমতুঃ। বকারাদিত্ব হেতু এত্ব ও 
অভ্যাসের লোপ হয় ন। ভাগবৃন্তি অর্থে কিন্তু বেমতুঃ ইত্যাদিও উদাহৃত হইয়াছে । 
তাহ! ভধ্যাদিতে দৃষ্ট হয় না । ভ্রমু চলন বুঝায়। পব। ভ্রাশেতি” এই স্থুত্র দ্বার! বিকল্পে 
হন্। ভ্রম্যতি, ভ্রমতি। ভ্রামাতি এই দিবাদিগণীয় পদটী পশ্চাৎ কথিত হইবে। 
২০৬ কিৎ, লিট, সেট্ ও থল্ পরে থাকিলে জু, ভ্রম ও ত্রস ধাতুর বিকল্প 
এত্ব হয় ও অভ্যাসের লোপ হয়। ভ্রেমতুঃ, বত্রমতুঃ । অভ্রমীৎ। ক্ষর সঞ্চলনে। 
অক্ষরীংৎ। অভংপর ছুইটী অঙ্গদাত্তেত ধাতু কথিত হইতেছে। যহ মর্ষণে। *পরি- 
নিরিভ্যঃ* এই কুত্রান্থসারে বত্ব হুইবে। পরিষহতে। সেহে। সহিতা। 
সহেত্যাদি নুত্র দ্বার! বিকল্পে ইট্হয়। ইড়ভাব পক্ষে ঢত্ব, ঘত্ব, ইত্ব ও ঢলোপহয়। 

২০৭। ঢকারের লোপ হইলে সহ ও বহ্ ধাতুর অবর্ণস্থানে ওকার হুয়। 
২৮। সহ ধাতু স্থানে জাত সোঢ় পদের সকারের যখ্ব হয় না। পরিসোটঢ়া ॥ 



তিউন্তভাদিপ্রকরণম্। ১২৭ 

রংসীষ্ট । স্ত। অথ কসন্তাঃ পর৯ম্্পদিনঃ। যদ্৯ ১ বিশরণ- 
গত্যবসাদনেষু । | 

২১০ । পাস্্রাপ্মাস্থান্গাদাণ্দৃশ্যর্তিসত্িশদসদাং পিবজিত্রধম- 
তিষ্ঠমনযচ্ছপশ্যর্ছধোশীয়সীদাঃ । ৭1 ৩। ৭৮। 

পাদীনাং পিবাদয়ঃ স্যরিতসংজ্ঞকশকারাদৌ প্রত্যয়ে পরে। সীদতি। 
সসাদ। সেদতুঃ। সেখ, সস । সত্তা। সতহ্যতি। ৯দিত্বাদঙ। 

অসদ্। জদ্িরপ্রতেঃ|॥ নিষীদতি। ন্যষীদশ। 

২১১। সদেঃ পরস্ লিটি। ৮। ৩। ১১৮। 
সদেরভ্যাসাৎ পরস্ত বত্বং ন স্যা লিটি। নিষসাদ। নিষেদডুঃ। 

শদ্৯ ২ শাতনে। বিশীর্ণভায়াময়মূ। শাতনং তু বিষয়তয়া নির্দিশ্যতে | 

২*৯। সিবাদীনামিতি | সিবুসহস্ট্জ্তম্বপ্জঃ সিব।দয়ং পধাধীব্যৎ। পধ্যস্বরোৎ। ম্য্টোৎ। স্থন্তোৎ। 
বাঘজৎ। রম জ্রীডায়াম্। অমুমুর্দিতং মত্ব। রত্বা রমিত্বেতি কেচিছুদ।জহম্তম্মধবাদয়ে! ন সহ্স্তে। 

তথা চ ৎক্কায়াং রন্কেত্যেব সাধু। রেমিষে ইতি। ক্রাদিনিয়মা!দট। পচাদাচি টাপ্। রম]। 

ক্ষতি তু রামঃ॥ অসন্তত্বেন মিত্ত্বাৎ ণৌ। হুম্বঃ | রময়তি। ঘদন্। বিশরণমবয়বানাং বিশ্লেষঃ। 
অবনাদনং নাশঃ। 

২১*। পাঞজাধ্নেতি। পা, পালে। পা রক্ষণে ইতি তু ন গৃহাতে। লুষ্বিকরণত্বাৎ। ভ্রষ্টীতি 
কেধ।ঞ্িৎ পাঠস্তত্র স্বজিদুশোরিত্যম্। অতীত্যাদৌ খচ্ছাদেশাদ্যভাব ইব সৌত্রত্বাৎ পশ্যাদেশাভাব, 
ইতি বোধ্যন্। দৃষ্ঠতাঁতি পাঠস্ত নিছু্ট এব। পাদীনামিতি। একাদশানামেষাং যথাসঙ্গামেকাদশ- 
পিবাদ্যাদেশাঃ হ্যারিতার্থঃ। িবুক্মুচমামিতাযতঃ শিতীত্যনুবর্ততে। স চ কর্ট্রধারর ইত্যতিপ্রেত্য।হ। 
ইৎসংজ্ঞককশকার।দাবিতি । শকারাদাবিতি কিন। পপে। জভ্রে। দশখ্বে। শিতীতি বহুত্রীহি- 
রিতাত্যুপগসে ত্বিহ পিবাদ্যাদেশাঃ স্যযুরেব । সেদ্িখেতি। উপদেশেহত্বত ইতি ক্রাদিনিয়মপ্রাপ্তক্সেটো, 
নিষেধেহপি ভারঘাজনিয়মাদিট্। 
'২১১। সঙ্দেঃ পরক্ক্বেতি । সদেরিতি যী ফলিতমাহ। জভ্যাসাৎ পরক্তেতি। স্বাদিঘত্যাসেন 

চেতি প্রাপ্তিঃ। লিটীতি কিম্। নিধিষিৎসতি। সদিশ্বঞ্জ্যোরিতি বৃত্ধযাদিকচ়োহপি প।ঠ ইহোপেক্ষিতঃ।' 

.১০৯। অড়ব্যবায় পরে থাকিলেও নি ও বি পূর্বক সিবাদি ধাতুর সকারেক্ 
বিকল্পে ষত্থ হয়। পর্যযসহত। রম ক্রীড়া বুঝায়। রেমে। রেমিষে। রন্তা ॥ 
স্ততে। রংসীষ্ট। অরংস্ত। অতঃপর কসম্ত পরশ্মৈপদী ধাতু কথিত হইতেছে । 

ষদ৯» ধাতু ৰিসরণ, গতি ও অবসাদনার্থ বুঝায়'। 
২১০। ইৎ্সংজ্ঞক সকাত্ষাদি প্রত্যস্ম পরে থাকিলে পাধাতু স্থানে পিব, স্রা-জিত্র, 

ধরা-ধম, স্থা-তিষ্ঠ, ম্ামন, দাণ-বচ্ছ, দৃশ-পশ্য, খ-খচ্ছ, শশীয়। ও সদ ধাতু স্থানে সীদ 
আদেশ হয়। সীর্দতি। সমাদ্দ। সেদতুঃ। সেদিখ, সখ । সত্ব!। সৎন্কতি ৮ 
*কারইৎ ধাতু বলিয়! ইহার উত্তর অঙ্ হইবে। অসদৎ্। প্রতিতিন্ন অব্যয়পূর্ব্বক 
স্দ.ধাতুর,মত্ব হয়। নিধীদতি। ন্যধীদৎ। 



১২৮ সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

২১২। শদেহ ঞ্ডিন্ভঃ | ১। ৩। ৬০ 

শিষ্ভাবিনোহস্মাদাত্মনেপদং ম্যা। শীয়তে। শশাদ। শেদতুঃ। 
শেদিথ, শশখ। শত্তা। অশদৎ। ক্রুশ ৩ আহানে রোদনে চ। 
ক্রোশতি। ক্রোষ্টা। চেঃঝ্সঃ । অবক্রুক্ষতৎ। কুচ ৪ সম্পচ্চনকৌটিল্য- 
প্রতিস্তবিলেখনেধু। কোচতি। চুকোচ। বুধ ৫ অবগমনে । বোধতি। 
বোধিতা। বোধিষ্যতি। রুহ ৬ বীজজন্মনি প্রাছুর্ভাবে চ। রোহতি। 
কুরোহিথ। রোঢা। রোক্ষ্যতি। অকুক্ষত। কস ণ৭গতৌ। অকসীত, 
অকাসীশু। বুৎ। জ্বলাদিগণঃ সমাপ্তঃ। অথ গুহত্যস্তাঃ স্বরিতেতঃ। 
হিক্ধ ১ অব্যক্তে শব্দে । হিক্কতি, হিকতে। অপু ২ গতৌ যাচনে চ। অঞ্চতি, 
অঞ্চতে। অচু ইত্যেকে। অচি ইত্যপরে । টুষাচ্ ৩ যাক্ক্রায়ম্। যাচতি, 
যাচতে । রেট & পরিভাষণে । রেটতি, রেটতে ।- চতে ৫ চদে ৬যাঁচনে চ। 
চচাত | . চেতে। অচতীগু। চচাদ। চেদে। অচদীৎু। প্রোঁথু ৭ পর্য্যাপ্তো | 
পুপ্রোথ, পুপ্রোখে | মিদূ ৮ মেদ ৯ মেধাহিংসনয়োঃ ॥ মিমেদ |. মিমেদে । 

ভাব্যাননগুণত্বাৎ। নিষসাদ্দেতি। জদ্দিরপ্রতেরিতাত্রাপ্রতেরিতি পধু1দাসাৎ, প্রতিসসাদেত্যত্রাভ্যাস- 
শাপি যত্বং নেতি বোধাম্। শদ্"। বিশীর্ণতায়ামিতি বক্তব্যে শাতনে ইতুযক্তিরসঙ্গতেত্যাশস্কা 
কথখকিৎ সমাধত্তে। শাতনন্তিতি। শছ্টেরেব হি শিচি শর্দেরগতাবিতি তত্বে ল্যুটি চ শাতনমিতি 
রূপমূ। তথ! চাক্ৈব ধাতোরিদং রূপং প্রসিদ্ধঞ্েত্যভিপ্রেত্য তন্রির্দেশঃ কৃতঃ। বথা গম» গতে।। 
ডুপচঘ্ পাকইত্যাদাবিতি ভাবঃ। কুচ। সম্পচ্চনাদৌ কুচ শব্দে তারে ইতি চব্গীক়্ান্তেবু পঠিতশ্ত 

পুনরিহ পাঠঃ) সম্পর্চনাদাবেব অলাদিত্বপ্রবুক্তে! পপ্রত্যয়ো বথ! হাদিতি মনোরমাদৌ। স্থিতস্। 
খত্র নব্যাঃ। অনেনৈষ গ্রন্থেন পাশিনিনাপি কচিৎ ক্চিৎ অর্থনির্দেশঃ কৃত ইতান্মীয়তে । অন্যথ।- 
হত্রতাগ্রস্থম্থারহ্ত ভঙ্গাপত্তেরিত্য/ছঃ। যোধিতেতি। বুধ্যতেরেবানিট্কারিকা স্থ পঠিতত্বাদয়ং সেডিঠি 

তাব:। অকাসীদিতি। হলস্তলক্ষপা ক্স] বৃদ্ধের্নে টাতি নিষেধেইপ্যতে। হলাদেরিতি বৈকল্িকী বৃদ্ধি: । 
বৃদিতি। অত্র নব্যাঃ। ভ্বলিতিকসস্তেভ্য ইতি নির্দেশাছৎকরণজিহানার্ধেমিত্যযনুসীতে । অন্যথ! 
হলাদিতে। ণ ইত্যেব ুত্রর়েদিত্যাহঃ । অধু, গতৌ। অনিদিতামিতি নলোপঃ। অভ্রেত্যেকীয়মতে তু 

ইদিৎতাদঞ্যাৎ। মেধ সঙ্গমে চ। চাৎ পূর্ববোক্তেহর্থে। প্রজায়ৈ গৃহমেধিনামিতাত্র গৃহৈর্দো রৈর্দেধন্ডে 
সঙ্গচ্ছন্তে ইতি বিগ্রহঃ। হুপ্যজাতাবিতি শিনিং। শুধু মৃধূ। ক্লেদনমিতি। আজ্রাভাব ইতার্থ:। 
উদ্দিৎত্বাৎ ৎকার়াং বেট্। শর্ধিত্বা। শদ্ধা। উবুন্দির্। বুলিয়া। বুন্ত্বাদ্। নিষ্ঠারাং বৃরস্। 
নিশাষনকাক্ষুবং জ্ঞানষ্। বেখ গত্যাদয়ঃ পঞ্চার্থ:। বাদাত1ওভা বাদন!খং প্রহণং বাদিক্রগ্রহণম্ । 
বেণিঃ বেলী । বেণুরিত্যাদিরূপাণ্যনৈব ধাতোঃ। নাস্েঙপীতি। উত মাত! মহ্িমন্থবেনদিত্যর 
নান্তর্শন।দিতি ভাবঃ। খনু। খনিত্ব।॥ খাথা। নিষ্ঠায়াম্। খাতঃ। 

২১১। লিটু পরে থাকিলে সদ. ধাতুর অভ্যাসের পরভাগের বন্ধ হয় না। 
নিষসাদ। নিষেদতুঃ। শদ্৯ ধাতু শাতন ও বিশীর্ণতা বুঝাপ্। শাতনার্থটী রিষয়তা- 
হেতু নির্দিষ্ট হইতেছে। 



তিউস্তভাদিপ্রকরণম্। ১২৯ 

খান্ত।বিমাবিতি স্বামী । মিমেধ। ধান্তাবিতিঞ্ঞাসঃ | মেধ ১০ সঙ্গমে চ। 
মেধতি। মিমেধে । ণিদৃ ১১ ণেদ্ ১২কুগ্সাসল্সিকর্যয়োঃ॥ নিনেদ। নিনিদতুঃ। 
নিনিদে। শৃধু ১৩ম্বধু ১৪ উন্দনে । উন্দনং কুদেনম্। শর্দতি,শদ্ধতে | শদ্ধিতা। 
অদ্ধতি, মদ্ধতে । বুধির্ ১৫ বোধনে। বোধতি, বোধতে । ইরিত্রাদড.বা। 
অবুধগ, অবোধীত্,অবোধিষ্ট | “দীপজনেতি” চিণ্ তু ন ভবতি। পুর্বেবাত্তর- 
সাহচর্ষ্যেণ দৈবাদিকশ্তৈব তত্র গ্রহণাশ্ড। উবুন্দির ১৬ নিশামনে । নিশামনং 
ভ্কানম্। বুবুন্দে। অবুদশ। অবুন্দী। বেণ্ ১৭ গতিভ্ঞানচিস্তানিশামন- 
বাদিত্রগ্রহণেষু। বেণতি, বেণতে । নাস্ভোহপ্যয়ম্। খম্ু ১৮ অব্দারণে। 
খনভি। খনতে । 

২১২ গমহনেভি। অচি গ্সধাতুক্রবামিত্যতে! অচীত্যন্যর্ততে। উছৃপধায়! গোহ ইত্যত উপধা- 
গ্রহণঞ্চ । তদাহ। এধামুপধায়! ইঙাদদি। জগ্মতুঃ | জগ্ম,। জঙ্গভুঃ / অন্র। অজ্ঞে। 
জজ্ঞতে। জঙক্ষডুঃ। প্ক্ষুঃ। অনভীতি কিম্। অগছৎ। 

২১২। পরে শিৎসংজ্ঞক হুইবে এরূপ ৰে শদ ধাতু তাহার উত্তর আত্মনেপদ হয় । 
গীয়তে । শশাদ। শেদতুং। শেদিথ, শশখ । শত্তা। অশদৎ। ক্রুশ ধাতু রোদন 
ও আহ্বান বুঝায়। ক্রেশভি। ক্রোা। চিস্থানে সব আদেশ হয়। অক্রুক্ষৎ। 
কুচ ধাতু সম্পর্চন, কোটিপ্য, প্রতিষ্টস্ত ও বিলেখন বুঝায় । কোচতি। কুকোৌচ। 
বুধ ধাড়ু অবগমন বুঝায়। বোধতি। বোধিতা। বোধিষ্যতি। রুহ ধাতু 
ধীজোত্পত্তি বুঝাঁয়। রোহতি। রুরোছ। রুরোহিথ। রোঢ়া । রোক্ষ্যতি । 
অরুক্ষৎ। কস ধাড়ু গতি বুঝার। অকাসীৎ, অকসীৎ। জ্বলাদিগণ স্মাপ্ত। 
অনস্তর গুহ ধাতু পর্য্যন্ত আত্মনেপদী ধাতু কথিত হইতেছে। হিক্ক ধাতু 
অব্যস্ত শব্দ বুঝায়। হিকুতি, হিকতে। অন্চ ধাতু গতি ও খাঁচনার্থ বুঝায়। 
অঞ্চতি, অঞ্চতে & কোন মতে অচু ধাতু । জন্ত মতে অচি ধাতু। যাচু 
ঘাতু যাক! বুঝায়। ঘাচতি, যাচতে। রেট ধাতু পরিভাষণ বৃঝায়। রেটতি, 
রেটতে। চত ও চদ ধাতু বাক্রা বুঝায়। চচতে। চেতে। অচতীৎ। চচাদ। 
চেদে॥ অচদীৎ। প্রোখ্ ধাতু পধ্যাপ্ত বুঝান্ম। পুপ্রোথ, পুপ্রোথে। মিছ 
ও,মেদ ধাতু মেধা ও ছিংস! বুঝায় । মিমেদ। মিমিদে। স্বামীর মতে ইহারা 
খকারান্ত। মিমেথ।. ভ্াসকারের মতে ইহার! ধকারাস্ত। মেধ ধাতু সঙ্গম বুঝায় । 
মেধতি। মিমেধে। নিদৃও গেঘৃ ধাতু কুৎস] ও সন্নিকর্ষ বুঝায়। নিনেদ। নিনি- 
দতুঃ। নিনিদে। শুধু ও মৃধু ধাতু উন্দন অথাৎ ক্লেদন বুঝীয়। শর্ধাতি। শর্ধতে। 
শর্ধিতা। মর্ধতি, মর্ধতে । বুধ বোধন বুঝায়। বোধতি, বোধতে। ইরিত্ব হেতু 
বিকল্পে অঙ্ হয়। অবৃধৎ, অবোধীৎ। অবোধিষ্ট । “্দীপজন” ইত্যাদি হুত্রান্্সারে 
চিপ হইবে ন!। কারণ পুর্ববোস্তর সাহচর্ধ্য হেতু দিবাদিগণীয় ধাতুর সৈইস্থলে গ্রহণ; 

ক (১৭) 



১৩৩ পিদ্ধাস্তকৌমুদী 

২১৩। গমহনজ্জ্খনঘসাং লোপঃ কৃডিত্যনডি। ৪ 1৬1৯৮ 

এামুপধায়া লোপঃ শ্যাদজাদৌ। কৃডিতি ন ত্বডি। চখুতুঃ। “যে 
বিভাষা” খায়াৎ। খন্যাৎ। চীবু ১৯ আদানসম্বরণয়োঃ | চিচীব, চিচীবে। 

চাষ্ ২০ পুজানিশামনয়োঃ। ব্যয় ২১ গতৌ। অব্যয়ীৎ। দাশু ২২ দানে। 
দদাশ, দদাশে। ভেষু ২৩ ভয়ে। গতাবিত্যেকে। ভেষতি, ভেষতে। 
ভে.ব্ ২৪ ভেযু২৫গতৌ। অস ২৬ গতিদীপ্ত্যাদানেযু । অসতি,অসতে । আস, 
আসে। অয়ং ষাস্ভোহপি। স্পশ ২৭ বাধনস্পর্শনয়োঃ ৷ স্পর্শনং গ্রথনম্। 
স্পশতি, স্পশতে । লষ ২৮ কান্ত । বা ভ্াাশেতি শ্যস্বা। লধ্যতি, 
লষতি। লেষে। চষ ২৯ ভক্ষণে। ছয৩০ হিংসায়াম্। চচ্ছষতুঃ। চচ্ছষে। 
ঝষ ৩১ আদানসম্বরণয়োঃ। ভক্ষ ৩২ ভূক্ষ ৩৩ অদনে। তক্ষ ইতি 
মৈত্রেয়ঃ॥ দাস্য ৩৪ দানে । মাহ ৩৫ মানে। গুহ ৩৬ সম্বরণে। 

২১৩। চীবৃইভি। চীবরং বশ্ত্রমূ। চীবরলীবরমীবরেতুণাদিধু নিপাতিতোহয়ম্। বায় গতে।। 
বিত্তত্যাগে তু নিতামাত্মনেপদী গত ইতি মনোরম! ।॥ ন কুত্রাপি গত ইতি চিন্তোব স1। অব্যয়ীদিতি। 
বাস্তত্বান্ন বৃদ্ধিঃ। স্পশ বাধনম্পর্শনয়ো: । শিঞতি চেশ্ডি। অপম্পশৎ। অৎ শ্বদৃত্বরপ্রথেত্যাদিন| 
অত্যাসস্তাত্বং সন্বদিত্বাপবাদঃ। পল্পশ! বঙস্তাদচি ধঙ্ডোহচি চেতি লুক অজাদাত ইতি টাপ্ শীর্ষো কিত 
ইতাত্যাসম্ত দীর্ঘস্ত ন তবতি সংজ্ঞাপূর্বকবিধেরনিত্যত্বাদিত্যাহঃ। জপজভদহদন্শভগ্রপসাঞ্চেত্যত্র 
পসেতি সৌত্রো ধাতুঃ। পসতীত্যাদি। বড্লুকোস্ভ জপজভেত্যনেনৈবাত্যানস্ত নুক। যডি। 
পম্পন্ততে। লুকি। গম্পসীতি। পম্পস্ ইতি কগাদিঃ। পম্পস্ততি। 

হইয়াছে। বুন্দির্ ধাতু নিশীমন বুঝায়। বুবুন্দে। অবুদৎ, অবুন্দীৎ। বেণু ধাতু 
গতি, জ্ঞান, চিন্তা, নিশামন ও বাদিত্র গ্রহণ বৃঝায়। বেখতি, বেণতে। এই 
ধাতুটী নকারাস্ত। খনু ধাতু অবদারণ বৃঝায়। খনতি, খনতে। 

২১৩। অজাদি কিৎ ডিৎ প্রতায় পরে থাকিলে গম, হন, জন, খন ও খস ধাতুর 
উপধার লোপ হয়। অগ্ পরে হয়না। চতখতুঃ। কিৎ ও.ডিৎসংজ্ক যকারাদি 
প্রতায় পরে থাকিলে জন, সন ও খন ধাতু স্থানে বিক্পে আকার হয়। খায়া, 
খন্তাৎ্। চীর ধাতু আদান ও সংবরণ বুঝায় । চিচীব, চিচীবে। চার ধাতু পুজা ও 
নিশামনার্থ বুঝায়। ব্যয় ধাতু গতি বুঝায়। অব্যরীৎ। দাশূ ধাতু দান ববঝায়। 
দদাশ। দদাশে। ভেষূ ধাতু ভয় ও গতিবুবায়। তেষতি। ভেষতে। ত্রেব ও 
ভে ধাতু গতি বুঝায়। অস ধাতু গতি, দীপ্তি ও আদান বৃঝায়। অসতি। অসতে। 
আস। আসে। এই ধাতু বকারান্তও হয়। স্পশ ধাড়ু বাধন ও স্পশন অর্থাৎ গ্রথন 
বুঝায়। স্পশতি, ম্পশতে। লষ ধাতু কাস্তি বুঝায়। পবা ভ্রাশেত্যাদি” তত্র দ্বারা 
বিকল্পে উহার উত্তর বিকল শ্তন্ হইবে । লধ্যতি, লযতি। লেষে। চষ ধাতু তক্ষণ 



তিওক্তভাদিপ্রকরণম্। ১৩১ 

২১৪। উদছুপধায়া গোহঃ | ৬৪1 ৮৯। 

গুহ উপধায়া উৎ হ্যা। গুণহেতাবজাদে প্রত্যয়ে । গুহতি, 
গুহতে ৷ উদদিত্বাদিদ্বা ॥ গৃহিতা, গোঢা। গৃহিষ্যতি, ঘোক্ষ্যতি। গুহে। 
গুহা । অগুহীৎ। ইড়ভাবে জ্সঃ। অধুক্ষত। 

২১৫। লুখ! ছুহদিহলিহগুহামাত্মনেপদে দস্ত্যে | ৭1৩1৭৩। 

এবাং ক্সম্ঠ লুগ্বা স্যাদান্ত্যে তডি। ঢত্বধত্বষ্টুত্বঢলোপনদীর্ধাঃ। অগুঢ, 

অধুক্ষত। ক্সহ্্যাচীত্যস্তলোপঃ | অথুক্ষাতাম্। অধুক্ষস্ত। অগুহবহি, 

অধুক্ষাবহি। অধুন্ধহি, ল্যুক্ষামহি। অথাজস্তা উভয়পদ্িনঃ। শ্শিঞ্ ১ 
সেবায়াম্। শ্রয়তি, শরয়ন্ত। শিশ্রিয়তুঃ । শ্রয়িতা। শিশ্রীতি চঙ। 

অশিশ্রিয়ু। ভূঞ্ ২ ভরণে।' ভরতি। ৰভার। বতৃতুঃ। বভর্থ। বভৃব। 
বভৃষে। ভর্তী। 

২১৪। উদ্পধায়া ইতি । গুণহেতাবিতি। এতচ্চ গোহ ইতি বিকৃতনির্দেশাললন্বম। অচি গ্সুধাতু 
ইত্াযতোইনু বৃতেনাচীত্যনেনাঙ্গা ক্ষিপরপ্রতারে!বিশেধাতে বিশেষণেন তদাদিবিধিস্তদাহ । অজাদাবিতি। 

২১৫। দস্তো তডীতি। দত্ত্যাদে। ভীতা্থঃ। অছুদ্ধ। অধুক্ষত। অদিগ্ধ। অধিক্ষত। 
অলীঢ়। অলিক্ষতেত্যাদি। 

বুঝায়। ছস ধাতু হিংস! বুঝায় । চচ্ছবতুঃ । চচ্ছষে। ঝষ ধাতু আদান ও সংবরণ 
বুঝায় । ভূক্ষ ও ত্রক্ষ ধাতু ভক্ষণ বুঝায় । টৈঅ্রের মুনির মতে প্রক্ষ ধাতু ভক্ষণ বুঝায়। 
দাস্থ ধাতু দান বুঝায় । মাহ ধাতু মান বুঝায় । গুহু সংবরণ বুঝায়। 

২১৪। গুণের হেতুত্ৃত অজাদি প্রত্যয় পরে থাঁকিলে গুহ ধাতুর উপধার স্বানে 
উকার হয়। গৃহতি, গৃহতে। উকার ইৎ হুইলে তাহার উত্তর বিকল্পে ইট্ হইবে । 
গুহিতা, গোড়া । গুহিষ্যতি, ঘোক্ষ্যতি । গুহেৎ। গৃহাৎ। অগুহীৎ। ইড়ভাবে 
'ফৃস হয়। অধুক্ষৎ। 
 ২১৫। দস্তা তঙ্ প্রতায় পরে থাকিলে গুহ, ছহ, দিহ ওলিহ ধাতুর আত্মনেপদে 

কস্ প্রতায়ের বিকল্ে লুক্ হয়। ক্রমে ঢত্ব, ধস্ব, ষঁত্ব, ঢলোপও দীর্ঘ হয়। অগুড়, 
অধুক্ষত। প্কৃসম্তাচি”ণ এই নুত্র গ্বারা অন্তবর্ণের লোপ হয়। অধুক্ষাভাম্। 

অধুক্ষত্ত। অগুহ্বহি, অঘুক্ষাবহি । অগুন্ষহি, অথুক্ষামহি। অনস্তর অজস্ত উভরপদী 
ধাতু কথিত হইতেছে। শ্রিঞ্ ধাতু সেবা! বুঝায় । শ্রয়তি। শ্রতে। শিশ্রিয়তুঃ । 
শ্রত্নিতা। পশিশ্রতি” এই হুত্র দ্বারা চঙ্ আদেশ হয়। অশিশ্রিয়ৎ। ভূঞ ধাতু 
তরণ বুঝায় । ভরতি। বভার। বন্রতুঃ ॥ বত্র্থ। বতৃব। বতৃষে। ভর্তা । 



১৩২ সিদ্ধাত্তকৌ মুদ্দী ॥- 

২১৬। খদ্ধনো হ্যা । ৭1২1 ৭০ । 
খতো হস্তেশ্চস্যম্তয ইট্ স্যাৎ। ভরিষ্যতি ।. 

২১৭। রিঙ্ শযগ্রি্ক্ষ। ৭1 ৪1 ২৮। 
শে যকি যাদাবার্ধধাতুকে লিডি চ খতো রিডাদেশঃ স্যাঁত। রীতি 

গ্রকৃতে রিঙ্বিধিসামর্থ্যাদ্দীর্ষো ন। ভিয়া। 

২১৮। উশ্চ।? ১1 ২।১২। 
খাবর্ণাৎ পরো ঝলাদী লিও তঙ্পরঃ নিচ্চেত্যেতৌ কিতে। স্তুঃ॥ 

ভূৃষীষ্ট। ভূষীয়াস্তাম্। অভাীশ। অভাষ্টাঁম। অভাধুট। 

২১৯। ত্রত্বাদঙ্গাৎ। ৮71 ২। ২৭। 
সিচো লোপঃ স্তা ঝলি। অভৃত। অভৃষাতাম্। অভরিষ্যৎ। 

হৃএঞ্ ৩ হরণে। হরণং প্রাপণং স্বীকার ভ্তেয়ং নাশনঞ্চ। জহর্থ। 

জহিব। জত্বিষে। হর্ভী। হরিষ্যতি। ধৃঞ্. 8 ধারণে । ধরতি। অধা- 
যা। অধৃত। নীঞ্ ৫ প্রাপণে। নিনয়িথ। নিন্তিষে। অথাজস্তাঃ 
পরস্মৈপদিনঃ। ধেট্ ১ পানে। ধয়তি। 

২১৭) রিঙ্ শযগ্নিঙ্ক্ষিতি। অয যি কিতীতাতোহনুবৃত্তং যীত্যেতল্লিঙ এব বিশেষেণং শেহ- 
সম্ভবাদ্যকি তু বৈরর্৫থাৎ তথা! অকৃৎসার্ধবধাতুকয়োরিত্যনুবৃত্ধমপি লিঙ এব বিশেষণমিত্যভিগ্রেত্যাহ। 
ধাদাবিত্যাদি। শে। ভরিতে । তুদাদিভা ইতি। যষাক। ক্তিয়তে। ভ্রিয়তে। 

২১৮। উশ্চেতি। ইকে। ঝল্ ইত্যতে। বল্গ্রহণং লিঙুসিচাবিতি পূর্ববস্থত্রং চানুবর্ততে। তদাহ। 

খবর্ণাদিত্যাদি । অভাবার্দিতি। সিচি বৃদ্ধিরিতি বৃদ্ধিঃ। 
২১৯। হ্ৃস্বাদঙ্গাদিতি। ত্ুন্াৎ কিম্। অচ্যোষ্ট। অঙ্লোষ্ট। অঙ্গগ্রহণাদিহ রাৎসন্তেতাতঃ 

সন্তেত্ন্ুবৃত্তাবপি প্রতায়ত্যৈব তত্রাপি ইই্ত্বাৎ সিচ এব লোপে। গবতি। তেনেহ ন। অগ্তং ছিষ্উটমস্ 
কেচিৎ ত্বিহ অঙ্গগ্রহণাভাবে অন্গ।বিষ্টাম। অলাবিষ্টামিত্যাদাবপি. অতিপ্রসঙ্গঃ শ্টাদিত্যাহগুদপরে ন 

ক্ষমন্তে। সন্গিপ।তপরিভাষয়াপি পরিহ।রসন্ভবাদিতি। বঝলীতি কিষ্। অভূযাতান্। খআভূবত। 
হৃঞ হরণে। চত্বার ইহার্থাঃ। ভারং হরতি। প্রাপয়তীতার্থঃ। অংশং হ্রতি 1 ন্বীকরোতীতার্থঃ। 
বর্ণ, হরতি। চোরয়তি। পাপং ইরতি। নাশয়তি। ধৃঞ্। দধার। দধতুঃ। দধর্থ। দণ্ডে॥ 
দ্গ্রাতে। ধর্তী। ধ্রিয়াৎ। লীঞ্। নিনরিখেতি ভারগ্ধাজনিয়মাদিডিকল্পঃ | ৰ 

.-২১৬। খাকারাস্ত ধাতু ও হুন্ ধাতুর সকারের স্থানে ইট্ হয়।. ভরিষাতি। 

২১৭। শ,যক্, যকারাদি আর্দধাতুক ও লিঙ্ বিভক্তি পরে থাঝিরলে খকারাস্ত 
রে খকারস্থাৎ রিঙাদেশ হয়। রীঙ্ প্রকৃতির ইট্বিধি সামর্থ্য হেতু দীর্ঘ হয্স না। 

ৎ। 
২১৮। খাবর্ণের পরবর্তী ঝলাদির এবং লিঙ্ ও তঙ্ পত়বর্থী সিছ ইহাদের 

কিৎসংজ। হয়। ভূবীষ্ট। ভৃষীয়াস্তাম্। 'অতার্ধাৎ। অভাষ্ম্। অভাঘু?। 



তিওস্ততাদি প্রকরণম্। ১৩৩ 

২২০, আদেচ. উপদেশেহশিতি ৬।১। ৪৫1 
উপদেশে এজন্তন্ত ধাতোরাস্বং স্তাক্স তু শিতি। 

২২১। আত ্ঁণলঃ। ৭1 ১। ৩৪। 

আদস্তাদ্ধাতোর্ণল ওকারাদেশঃ স্যাৎ। দধোৌ। 

২২২। আতো লোপ ইচিচ। ৬1 ৪1 ৬৪.। 
অজাদ্যোরাদ্ধধাতৃকয়োঃ কৃডিদিটোঃ পরয়োরাতো লোপঃ স্যা। 

দ্বিত্বাৎ পরত্বাল্লোপে প্রাপ্তে দ্বির্বচনেহচীতি নিষেধাদ্ দ্বিত্বে কৃতে আলোপঃ। 
দধতুঃ। দধুঃ। দধিথ। দধাথ। দধিব। দধিম। ধাতা। 

২২৯। আদেচ উপদেশে শিতি। লিটি ধাতোরিত্যতে! ধাঙ্গোরিতানুবৃত্তমেচ1! বিশেষ্য । 

তদহ। এজন্তহ ধাতোরিাত। উপদেশে কিম্। চেতা স্তোতা। নম লাক্ষণিকহাদেবাত্র ন 
ভবিষাতীতি চেদ্ জত্রান্ঃ। বর্ণগ্রহণে লক্ষণপ্রতিপদোক্তপরিভাষ! নাঞ্জয়ত ইতি জ্ঞ।পনার্থমুপদেশ- 
গ্রহণম্। তেন ক্রীঙ্জীনাং পাবিতি কৃতাত্বে ক্রাপয়তীত্যাদে! পুক সিধ্যতীতি মনোরম।কুৎ। ধাতোঃ 

কিম্। গোত্যাম্। অস্থি হাত্রাপি গমের্ভো গ্লাম্গুদিভ্যাং ডাবিতযাপদেশে এছ । অশিতীতি প্রসজা- 
প্রতিষেধ ইত্যাহ। নতু শিতীতি। পযু'দাসে তু গ্নে মনে ইত্যাদে। ছ্বির্চনেইচীতি নিষেধাদাত্বং ন 
স্লাদভ্যাসে ইকারশ্চ শ্রায়েত। কিঞ্চ হুপ্ন ইত্ত্র আতশ্চোপসর্গ ইতি কঃ। সুগ্নেতাত্র আতশ্চোপসর্গ ইতি 
স্্রিযামঙ্ হুান ইতাত্র আতো যুজিতি যুচ্ ন গ্যাৎ। প্রত্যয়নিমিত্তং হ্াত্বমাদস্তাচ্চ প্রত্যর ইতান্চো- 
স্যশ্রয়াৎ। প্রসজাপ্রতিষেধে তু নফোহপি দোষঃ।॥ ব্হাবামশ্চেতি শুত্রেণ কবাধনার্থে পুনরশিধানঞ 

প্রতিষেধপক্ষে জ্ঞাপকম্। তর্দাহং অনৈমিত্তিকষাত্বং শিতি তু প্রতিষেধ ইতি। নম্বেবমপি এশঃ 
শিত্বজ্জয়ে ইত্যাদি ন সিধ্যতীত চেদ্ অভ্রাহঃ। যদি তু শিতীতি বহবরীহিঃ হ্যাতদাত্র হ্যাদেব দোষঃ 
কিন্তু কর্ণধারয়োহয়স্। তথাচাশিতীতাত্রেৎসংজ্ককশকরাদে। প্রত্যয়ে পরে নেত্যর্থঃ। থাতুগ্রহণা- 
ক্ষিপুপ্রত্যয়স্ত ক্ষিতীতিকর্্মধারয়েণ বিশেষণান্বিষয়সপ্তম্যান্ত ইৎসংজ্ককশকা রাদিতিক্নপ্রতায়বিষয়ে 

আত্বমিত্যর্থৎ পর্দাসেৎপি ন ক্ষতিরিতি। 
২২১। আত ও ণলঃ ইতি। ইহ অঙ্গস্তেত্যনর্ততে ধাতোরিতি তু ফলিভার্থকখনম্।, 

আদক্তাদঙ্গাদিতার্থঃ। 
২২ৎ। অতো! লেপ ইটি চেতি। আর্ধধাতৃকইত্যন্থুবর্ততে । দ্ীে! যুডডচি কৃঙিতীত্যতোইচি 

কৃতিতীতি চ তর্দেতৎ ফলিতমাহ। অজ্।দেযারার্বধাতুকয়ে!রিতি। অজদ্যোঃ কিষ্। প্রায়তে। যকৃ। 

২১৯। ঝল্ পরে থাকিলে হ্ত্ব অঙ্গের উত্তর সিচের লোপ হয়। অভৃত। 
অভ্যাতাম্। অভরিষ্যৎ। হৃঞ ধাতু হরণ বুঝায়। হরণ শবে প্রাপ্তি, স্বীকার, 
চুন্নি ও নাশ করা বৃষায়। জহর্থ। জহ্িথ। জহিষে। হ্র্তী। হরিষাতি। 
ধুঞ্ ধাতু প্লীরণ করা । ধরতি। অধারধীং। অধৃত। নীঞ ধাতু প্রাপণ বুঝায়। 
নিনযিথ। নিম্তিষে। অনস্তর অজস্ত পরন্মৈপদদী ধাতু বর্ণিত হইবে । ধেট্ ধাতু 
পান করা। ধয়তি। 

২২৯ ।* শিৎ ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে উপদেশ বিষয়ে এ এঁ ও ওকারাস্ত ধাতুর 
স্থানে আকার হয় না। 



১৩৪ সিদ্ধাস্তকৌমু্দী 

২২৩। দাধা ধঞ্পৃ। ১1১ ২০। 

দারূপা ধারূপাশ্চ ধাতবো ঘুসংজ্ঞাঃ স্থ্যর্দাপ্দৈপো। বিনা |: 

২২৪। এর্লিডি। ৬। ৪ [ ৬৭1. 
ঘুসংজ্ভানাং মাস্াদীনাঞ্চ এত্বং স্যাদার্ধধাতুকে কিতি লিডি। ধেয়াণ। 

ধেয়াস্তাম্। ধেয়াসঃ | 

দাসীয়। ভুদাঞ্জো লিঙুত্তশৈকবচনমিট। আর্ধাতুকয়োঃ ফিম্। যাস্তি। বাস্তি। ব্যতিহার়ে। 
রা দানে। কর্মব্যতিহারে ধাতের্লডূত্তমৈকবচনমিট। দধিখেতি। এব অজাদ্যার্ধধাতুকগ্ত কিত্বেন 
দধিব মধিমেত্যাদিবু আতো লোপসিদ্ধাবপি দধিথ পপিখেত্যাদিরপসিন্ধয়ে হৃত্রেহন্মিন্লিটীতি গ্রহণম!- 
বশ্ঠকমিতি জ্ঞেয়ম্। যদি তু ইডাগম এবার গৃহাতে। ব্যাখ্যানাত্তদাচি কৃতিতীতোতদা্ধধাতুকক্কৈব 
বিশেষণং ন তুভয়োঃ। 

২২৩। দ্বাধ। ঘ্দাপিতি। ইহ দারপাশ্তত্বার:। ডুদাঞ্ দানে। দাণদানে। দে! অবথগডনে | 
দেও রক্ষণে। ধারূপো তু দো ডুধাঞ ধারণপোষণয়োঃ | ধেট্ পানে। অন্ুবন্ধানামনেকাস্তত্বাদাদেচ 
উপদেশে ইত্যাত্বে দোদেঙ ধেটামন্ুকরণে দাধারপত্বমন্তি। এব দাশ্চ দাশ্চ দাশ্চ দাঃ। ধাশ্ 
ধাশ্চ ধৌ। দাশ্চ ধৌ চ দাধাঃ ইতি বিগ্রহঃ। দাপ্দৈপোৌ বিনেতি। দাপ্ লবনে দৈপ্ শোধনে 
এতত্িন্ন] ইত্যর্থঃ। দৈপঃ পিত্বমিহ প্রতিবেধার্থং ন ত্বন্ুদাত্ার্থস্॥ অনুদাতে। স্ুপ্সিতো ইতি 
প্রতায়তৈব পিতোহমুদাত্বত্বা" । ন চদৈপো লাক্ষণিকত্বান্নান্ত প্রতিষেধ ইতি শঙ্কাম্। পিৎকরণহ্য 

আনর্থকাপ্রসঙ্গাৎ। ইদমেব দৈপঃ পিত্বগ্গ।মাদাগ্রহণেঘবিশেষ ইতি পরিভ।বায়াং জ্ঞপক মিত্যাহঃ। 
অদাবিতি কিম্। দাতং বর্হিঃ। লুনমিতার্থ। ইহ দে!দদ্ধোরিতি দস্তাবো ন। অবদাতং মুখম্। 
শুদ্ধমিত্যর্থঃ। ইহ ত্বচ উপসর্গাদিতি তসাদেশো ন। 

২২৪। এল্লিভীতি। মাস্থাদীনামিতি । মান্বাগাপাজহ।তিসামিত্যর্থঃ। মা মানে। গামাদা 
গ্রহণেখবিশেষেহপি মাত্মেডী নেহ গুহ্েতে লিঙি কিত্বাসস্ভবাৎ। ষ্। গতিনিবৃতৌ। গো শবে) 
গাঙ্গতাবিতি তু ন গৃহ্ততে লিডি। কিত্বাসন্ভবাদেব। প1 পানে॥ ওহাক্ ত্যাগে। যোহস্তকর্দদাণি। 
দেয়াৎ। স্থেয়াৎ। গেয়াৎ। পেয়াৎ। হেয়াৎ। অবসেয়াৎ। আর্ধধাতুকে কিম্। মায়াৎ। 
জায়াতাম্। মায়ুঃ । কিতীতি কিম্। দাসীষ্ট। ইহ দীঙে! যুডচীত্যতঃ। কৃঙিতীতান্বর্তমানেহপি, 
প্রকৃতোপযোগিতয়। কিতীত্যন্তৈবানুবৃত্তিঃ কৃত] । 

২২১। আকারাস্ত ধাতুর উত্তর ণল্ বিভক্তি স্থানে ওকার আদেশ হয় । দধো। 
২২২।. অক্গাদি আর্দধাতুকের কিৎ্, ডিৎ ও ইটের পর আকারাস্ত ধাতুর আকা 

রের লোপ হয়। দ্বিত্বের পর লোপের প্রাপ্তি হইলে দঘ্ধির্চনেই্চীতি” এই হুত্র দ্বার! 
নিষেধ হইবে। দ্বিত্ব হইলে আকারের লোপ হুইবে। দধতুঃ। দধু$। দধিথ। 
দধাথ। দধিব। দধিম। ধাতা। 

২২৩। দা! ও ধা ধাতুর ঘুসংস্ঞ! হয় কিন্ত দাপ ও দৈপ ধাতুর হয় না। 
২২৪। আর্ধধাতৃক প্রত্যয় এবং কিৎ ও লিঙ্ বিভক্তি পরে থাকিলে লা 

মা ও স্থাদি ধাতুর এত্ব হয়। ধেয়াৎ। ধেয়াস্তাম্। ধেয়ান্ুঃ। 



তিউস্তভাদি প্রকরগম্। ১৩৫ 

২২৫৭ বিভাষ! ধেট্শ্যোঃ | ৩ ১। ৪৯। 

আভ্যাং চেশ্চভ1 হ্যা ॥ কর্তৃবাচিনি লুভি পরে। চভীতি দ্বিত্বম্ | 
দধশ। অদধতাম্॥ 

২২৬। বিভাষ! প্রাঁধেট্শাচ্ছাসঃ । ২। ৪1৭৮। 
এভ্যঃ সিচে লুখা স্যাশ। পরস্মপদে পরে । অধাশু। অধাতাম্। অধুঃ। 

২২৭। যমরমনমাতাং সক চ। ৭ ২। ৭৩। 
এধাং সক্ শ্যাদেভ্যঃ সিচ ইট স্যা পরসন্মৈপদেষু । অধাসীত। 

অধাসিষ্টাম্ । অধাসিষুঃ। গ্রৈ২ ম্লে৩হ্রবক্ষয়ে। হর্ষক্ষয়ো ধাতুক্ষয়ঃ। 
গ্লায়তি। জগ্ো৷। জগ্রিথ, জগাথ। 

২২৮ । বাহন্যস্ সংযোগাদেঃ । ৬1 51 ৬৮। 

ঘুমাস্থাদেরন্স্ত সংযোগাদেদ্ধাতোরাত এত্বং বা স্ঠাদার্ধধাতুকে 
কিতি লিডি। গ্রায়াত, গ্রেয়াৎ। অগ্রাসীৎ। জ্লায়তি। দ্য ৪ ন্যন্করণে। 
্ঠকরণং তিরস্কারঃ। জ্রে৫স্বপ্রে। প্রৈভতৃপ্তৌ। ধ্যৈ৭চিস্তাঁয়াম। রৈ ৮ 
শব্দে । কত ৯ ফ্ট্যে ১* শব্বসঙ্বাতয়োঃ। স্ত্যায়তি । যোপদেশশ্তাপি সত্ব 

২২৫1 বিতাহ। থেচিতি। চিলভীতানুবর্তুতে । শিশ্রীত্যস্মাৎ কর্তরীতি চ তদাহ। চ্লেশ্চঙ বেত্যাদদি। 
অদধদ্দিতি । চডি আতে1 লোপঃ। শ্বয়তেরুদা হরণমশিশ্বিয়ৎ । 

২২৬) বিভাষ! স্ত্রে(তৈ। ইহ প্রাক্ষত্তিয়াধ্যেতোতো। লুগন্বর্ততে । গাতিস্থেত্যতঃ সিচঃ পরশ্যৈ- 
পদেখিতি চ তদ(হ। সিচে। লুষ্বেত্যাদি। অধুরিতি । আত ইতি বেজ্ছুস্।, পরশ্মৈপদে কিম্॥ 
ব্যত্যস্্াস্ত। 

২২৭) খধমরমনমেতি। ইহ আ্ধধাতুকন্তেডুলাদেরিতীডগ্ুুবর্ততে । অগ্রেঃ সিচীতাতঃ সিজ্গ্রহণং 
গতহধুঞ্ভা ইত্যতঃ পরশ্মৈপদ গ্রহণ তরদাহ। এগ্যুঃ সিচ ইডিত্যার্দি অধংসীৎ) অয়ংসিষ্টাম্। 
ব্যরংসীৎ। বরংসিষ্টাম্। অনংসীৎ। অনংসিষ্টাম্। পরশ্মৈপদেষু কিষ। উদ্দারত ভারম্। 
অরংস্ত ॥। অরংসাতাম্॥ 

২২৫। কর্তৃবাচ্যে লু পরে থাকিলে ধেট্ ও শি ধাতুর উত্তর শ্চিস্কানে বিকলে 
চঙ্হয়। চঙ্পরেদ্বিত্ব হয়। ঘদধৎ। অদধতাম্। 

। ২২৬। *পরস্মৈপদ পরে থাকিলে স্রা, ধেট, শো, চ্ছে! ও সো ধাতুর উত্তর বিকলে 
সিচের লুক হয়। অধাৎ। অধাতাম্। অধুত। 

২২৭। পরশ্মৈপদে ধম, রম, নম ও আকারান্ত ধাতুর উত্তর সক হয় এবং সিচের 
উত্তর ইট্ওহয়। অধাসীৎ। অধাসিষ্টাম্। অধাসিযুঃ। ম্লৈৌ ও মলে ধাতু হর্যক্ষয় 
বুঝা়। হ্র্ধক্ষর শব্ধে ধাতুক্ষয় বুঝায়। গ্ীয়তি। জগ । জম়িখ, জগলীথ। 



১৩৬ লিগ্ধাস্তকৌমুশী । 

কৃতে রূপং তুলাম্। ধোপদে শফলং তু তিষ্ট্যাসতি | অভিষ্টাপঙ্গিতাত্র ন্বম্। 
খৈ ১১ খদনে | ক্ষৈ ১২ জৈ১৩ধে১৪ক্ষয়ে। ক্ষায়তি। জজৌ । সসৌ। সতা 
ঘুমাস্থেত্যত্র “বিভাষা স্বাধেডিত্যত্র” চ ম্যাতেরেৰ গ্রহণং ন স্বস্য | তেনৈত্বসিজ্-. 
লুকৌ ন। সারাৎ। অসাসীৎু। কৈ ১৫ গৈ ১৬ শব্দে। গেয়াু। অগাসীগু। 
শৈ ১৭ শ্ৈ১৮পাকে। পৈ১৯ ওবৈ ২*শোষণে। পায়া। অপাসীৎ। 
ঘুমাস্থেতীত্বং তদপবাদ। এল্লিভি ইত্যেত্বং গাতিস্হেতি লিজ্লুক্ চন। পাপন্ত 
লাক্ষণিকন্বাৎ। ফঁ ২১ বেহ্টনে। স্তাক়্তি । ফে ২২ বেষ্টনে:। : শোভায়াং 
চেত্যেকে। সা়তি। দৈপ্ ২৩ শোধনে। দায়তি। অধুত্বাদেত্ব সিজ্- 
ুকৌ ন। দায়াত। অদাসা। পা ২৪ পানে। পাস্বাখ্যেতি পিবাদেশঃ। 

তন্যাদন্তত্বান্নোপধাগুণঃ। পিবতি। পেয়াৎ। অপাৎ। আরা ২৫ গন্ধে] 
পাদনে। জিত্রতি। ক্ত্রায়াত,। শ্রেয়া | অত্বাসীত, অশ্বাৎ। খা 

২৬ শব্দধামিসংষেগয়োঃ। ধমভি। ষ্ঠ। ২৭ গতিনিবৃন্তো। - তিষ্ঠতি ॥ 
স্থাদিঘভ্যাসেনেতি মত্বমূ। অধিতন্ঠৌ। উপসর্মাদিতি ষত্বম্। অধিষ্ঠাত। | 
স্থেয়াু। নব! ২৮ অভ্যাসে । মনভি । দাণ্ ২৯দানে। প্রণিষচ্ছতি | দেয়া । 
অদা২ং। হব্ ৩০ কৌচিল্যে। হবরতি। 

২২৮1 বাল্চ্েতি। অন্যন্ কিন্। স্থেরাৎ। দ্গ্িকরণে। দ্যায়তি। দঙ্গেো। অদ্যাসীৎ। 
ঘুমস্েত্যেতিব্যাখ্যানাত্বস্ত্রস্তরে জহাতিস্ততীনামিতি শ্তন! নির্দেশাচ্চেতি ভাবঃ। বিভাব! স্রেতি। 
স্যন্বিকরণ।ত্যাং শাছাভ্যাং সাহচষা।দিতি ভাবং॥ এবং শাছাসেতি যুগ্বিধাবপি গ্যতেরেব গ্রহণমিতি 

বোধ্যং তেনাগ্ত অর্তিহ্ীতি পুগেব। সাপন্নতি। পৈ ওনবৈ। পারতি। বায়তি। শুধ্যতীত্যার্থঃ। 

ওদিতশ্চেতি নিঠানত্বম্ | বানমূ । শুদ্ষে বানমুতে ব্রিধিত্যমরঃ। আদস্তত্বার্দিতি। কেচিন্ত, 
অঙ্গবৃত্তপরিভাবকার্পি গুধ।তাবং সমর্থয়ভ্তি। আগ্রা গন্ধোপাদানে। গন্ষেপাদানং গদ্ষগ্রহণম্। 

নন্থেবং কন্দ্রণেো। ধাতর্থেনোপসংগ্রহাঙ্ককন্্কত্ধেন জিদ্রতি কুজমমিত্যাদিপ্রয়েেগে। ন সিদ্ধ্যেপ্দিতি চে 
অত্রাহঃ। বদ্ধাত্বর্থেন কর্তৃনিষ্ঠকর্ণ উপনগ্রহ্স্তহৈকব ধাতে।রকম্মকত্বং নাগ্হা ভবতি হি জীবধতি 

নৃত্যতীত্যান্েরকর্ত্কত্বম্ । তদর্থে।পদংগৃহীতকর্ম্মণঃ কর্তৃনিষ্ঠত্বৎ । স্রাধাতে: কর্ধণত্বতথাত্বাক্গা- 
কর্্দতেতি। স্ব! শব্দ প্লিসংষেগয়েঃ। শব্দশন্দেন তগনুকূলো বাঘুরিহ গৃহাতে। তেন শঙ্খং ধমতীতি- 
বৎসৃদঙ্গং ধমতীতি প্রয়োগো নেত্যাহঃ। অ'গ্রসংষে!গে স্থুবপং ধমতি। সংযুনভীত্যর্থঃ। স্তেয়া- 

দিতি । এর্লিভীতি নিত্যমেত্বম্। লুতি। অস্থৎ। মা অভ্যসে। মনতি বিদয।ম। অভ্যন্ততীত্যর্থঃ। 
ময় । অন্নাসীৎ। অদার্দিতি। প্াতিস্থেতি সিচেো লুকৃ। 

২২৮। আর্ধধাতুক: বিষয়ে কিৎ ও লিঙ বিভক্তি পরে থাকিলে ঘুসংজ্ঞক ধাতু 
মা ধাতু ও স্থাদি ধাতু ভিন্ন অন্ত সংযোগার্দি ধাতুর আকারের স্থানে বিকল্পে একার হয়। 
মায়াং। গ্রেরাৎ। অগ্নাসীৎ। ম্লায়তি। দে ধাতুস্তষ্কার অর্থাৎ তিরঞ্ফার বুঝায়। 
দ্রে ধাতু স্বপ্ন বুঝার। খৈধাতু তৃপ্তি। ধ্যৈধাতু চিস্তা। রৈধাতু শবে স্তৈ ও 
ষ্্যে ধাতু শব্ধ ও সমুহ বুঝার়। স্ত্যারতি। যোপদেশ ধাতু স্থানে সকার করিলে বধপ 



উঠব 

ভিউন্তভাদি প্রক্নণস্। ১৩ 
দু 

২২৯1 খতশ্চ সংযোগাদেগণঃশ ৭ | ৪1 ১০7 
খনস্তত্য সংযোগাদেরঙন্য গুণঃ শ্যালিটি। কিদর্থমগীদং পরত্বাল্যপি 

ভবতি। রপরত্বমূ। উপধাবৃদ্ধিঃ । জহ্বাদ্র । জহবরতুঃ । জহ্রঃ । 'জহর্থ। 
হর্ত।। ঞ্্ধনোঃ শ্ে। হ্রিষ্যতি। 

২৩৯1 গুণোহইর্ভিসংযোগাদেটাত। ৭1 ৪7 ২৯। 
অর্ভেঃ সংযঘোগ।দেখ দিম্ত্ত চ টা স্ঠাদ্যকি ঘাদাবাদ্ধধাতৃকে লিডি 

চ। হ্ধ্যাৎ। অহার্ধীত। অহ্বাষ্টাম্। স্ব ৩১ শব্দোপতাপয়োঃ। স্বরতি- 
সৃতীতি বেট । সম্বরিথ, সন্ব্থ । যার! 

২৯। খতশ্চেতি। সংযোগাদেঃ কিম | চত্রতুং। চক্রুঃ। তপরকরণং ম্পষ্টার্থম্ । ভঞ, 
ইত্য।দের্নিটি। তত্তরভুরিত্যাদৌ। খচ্ছত্যতামিতি গুণস্ক জায়মানত্বাৎ চকারো মন্দ প্রয়োজনঃ। 
ঘয়তেদ্দিশিজিটাতাযভো হন্গবর্তনাদাহ । গুণঃ হ্যাল্িটাতি। অালদ্ধিনিমিত্তে লিটাতি শ্রাচে। ব্যাখ্যানং 

তু নাদত্তবাষ্। ন চ স্ববিবয়ে বৃদ্ধিব্বাধিফেতি ফলিতার্থকথনপরতর] তছক্কিঃ সংগচ্ছত ইতি বাচ্যম্। 
পরতেন গুণক্ৈব স্তাধ্যত্বাদ্িতি ভাব । 

২৩*। গুণোর্ভীতি। অতাতি তাদিহ্ব|দ্যোগ্রহণঘ্। লুক নির্দেশস্ত সৌত্রঃ॥ খ্গ্রহণে কর্তব্য 
শ্তিপ। নির্দেশে ঘঙলুডিবৃত্তার্থত । রীঙ, খত ইত্যশ্মাদৃত ইতি বর্ততে। তচ্চ সংষে।গাদ্দিত্বেন বিশিত্যতে। 

তুল্যই হয়। কিন্ত ধোপদেশের ফল কিছু বিশেষ । যথা, তিষ্ঠামতি, অতিষ্ঠ্যপহ 
ইত্যাদ্দিস্থলে যত্ব হইয়াছে । থৈ ধাতু খদন বুঝায়। ক্ষৈ, জৈ ও যৈ ধাতু ক্ষয় বুঝায়। 
ক্ষাতি। জজৌ। সসৌ। সাঁতাঁ। ্থুমাস্থা” এবং “বিভাষা স্রা ধেট্” এই 
উভর হ্ত্রে ধাতুস্থানজাত শ্ততির গ্রহণে, এই ধাতুর গ্রহণ হয় নাই। অতএব এন্ব 
ও সিচের লুক হইবে ন।। সায়া» অসাদীৎ। কৈ ও গৈ ধাতু শব! করা বুঝায় ॥ 
গেয়াৎ। অগাসীৎ। শৈওশ্রৈধাতু পাক করা। পৈ ও বৈ ধাতু শোধন কর1। 
পায়াৎ। অপাৎ্, অপাসপীৎ। এস্থলে “পা” এইক্ধপের লাক্ষণিকত্ব হেতু “ঘুমাস্থা” 
এই সুত্র দার! বিহিত ইত্বের অপবাদ যে, “এলিঙ৮ এই স্যত্র এবং “গাতিস্থা” এই 

সুত্র তারা বিহিত সিচের লুক হইবে ন1। ষ্ে ধাতু ঝেষ্টন বুঝায়। স্ত্যা়তি। ষৈঃ 
ধাতু বেষ্টন ও শোভা বুঝ'প়। ন্ায়তি। দৈপ্ ধাতু শোধন বুঝায়। দায়তি। 
অুত্ব হেতু এত্ব এবং সিচের লুক হইবে না। দায়াৎ। অদাসীৎ। প1 ধাতু পানে ॥ 
“পাস্তাখ্ম1” এই শ্ত্র দ্বারা পা ধাতু স্থানে পিব আদেশ হয়। অকারাস্ত বলিয়া তাহার 
উপধার গুণ হইবে না। পিবতি। অপাৎ। ক্ত্রাধাতু গন্ধোপাদান বুঝায় । জিতম্রতি॥ 
স্রায়্াৎ, জ্বেয়াৎ। অত্ত্রাসপীৎ, অভ্রাৎ। খ্বা ধাতু শব ও অগ্নিসংযোগ বুঝায়। 
ধমতি। ষ্ঠা ধাতু গতিনিবৃত্তি বুঝায় । তিষ্ঠতি। "স্থা্দিঘভ্যাসেন” এই সুত্র 
দ্বারা ষত্ব হয়। অতিতষ্ঠৌ। উপসর্গের উত্তর বত্ব হয়। অধিষ্ঠাতা। স্থেয়াৎ। 
মা! ধাতু অভ্যাস করা। মনতি ॥ দাণ দানে। প্রণিষচ্ছতি। দেয়াৎ। অদীৎ। 
হবু ধাু কোটিল্য বুঝায় । হ্বরতি। 

ক (১৮) 



১৩৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

২৩১ | শ্রগ্যকঃ শক্তি । ৭1 ২। ১১। 

ভ্রিঞ একাচ উগন্তার্চ পরয়োর্গিঘকিতোরিণ, ন স্যাৎ। পরমপি 
শ্বরত্যার্দিবিকল্পং বাধিত্বা' পুরস্তাৎ প্রতিষেধকাণ্ডারস্তসামর্থ্যাদনেম নিষেধে 
প্রাপ্তে ক্রাদিনিয়মান্লিত্যমিট। সন্বরিব! সম্বরিম। পরত্বাদৃদ্ধনেোঃ স্বে ইতি 
নিত্যমিট। স্বরিষ্যতি। স্ব্য্যাৎ। অস্বারীঙ। অস্বারিষ্টাম্। অস্থার্ষাৎ । 

ণম্। স্মু ৩২ চিন্তায়াম্। হ্বু ৩৩ সংবরণে। স্য ৩৪ গতৌ। 
ক্রাদিত্বান্নেট । সসর্থ। সঙ্গব । রি । জিয়াও । অসার্ষীৎ। অসাফ্টণম্। 

তদাহ। সংযোগাদেরিতি। অত্ত্রিসংষে।গদেযার ইত্যকারে বিধেয়ে গুণগ্রহণং চিস্তাপ্রযোজনম্ | 

অযঙ্ যিকৃঙিতীতি স্ত্রৎ যীত্যনুবত্তীতে তচ্চ লিতে। বিশেষণং রিও, শরগ্রিজিক্ি তি শুত্রাদ্যগ্থহণত্ত 

লিগ্রহণস্ত চানুবর্তনাদিতাতিপ্রেতাহ। ধকি যাদাবিতি। আর্ধধাতুকে ইত্যেতগকৃৎসার্বধাতু- 

কয়োরিতান্ুবৃত্তিপর্যা।লোচনয়৷ ফলিতার্থকথনমিতি জ্ঞেয়ম। সংযোগাদেরিতি কিম্্। সংস্কৃষীষ্ট। 
আর্ধধাতুকে কিম্। ইয্য়াৎ। স্ব উপতাপো রোগঃ । 

২৩১। শ্র্যকঃ কিতীতি। একাচ উপদ্দেশইত্যত: একাচ ইত্যনুবর্ততে । তচ্চ উকো বিশেষণ” 
মিত্যাহ। একাচ উগন্তাদিতি। জিতঃ শ্রিতবান্। অরিত্বা। ভূতঃ। তুত্বা। ভুতিঃ। গিতুযু্দাহরণস্। 
তৃষ্চঃ। গ্লাতিস্থশ্চেতি গৃ স্র। স চ গিৎ ভবতি নকিৎ। স্থান্বরিত্যন ঘুষাস্থেতি ঈত্বপ্রসঙ্গাৎ। 
একচ ইতি কিম্। জাগরিতঃ। জাগরিতনান্। উর্ণোতেস্ত নুবতাবেন উণুতিঃ। উপণুতিবাম্ ইতি 

সিধ্যতি। উগন্তাৎ কিস। শর়িতঃ। শয়িতবান্। পুরস্তাপিত্যার্দি। আদ্দধাতুকণ্ঠে্লাদে রিত্যাদি- 
বিধিকাণ্ডাৎ প্রাগেব নেডুশি কৃতীত্য।দিপ্রতিশেবধকাতা রস্তসামর্ধাদিতার্থঃ। নিষেধে শ্রাপ্তে ইতি। 
স্বৃতঃ। শতঃ। ধু ইত্যাদৌ যথেতি ভ।বঃ। স্য গতৌ। সরতি। সরিষাতি। 

২২৯। লিট্ পরে থাকিলে খকারাস্ত অথচ সংষোগাঁদি ধাতুর খ-'রের গুণ হয়। 
যদ্যপি এই গুণ কিৎ পরে থাঁকিলে হয়, তথাপি পরত্ব হেতু ণল্ পরে থাকিলেও হইবে। 
রপরত্ব হেতু উপধার বৃদ্ধি হয়। জহ্বার। জহ্বরতুঃ ॥। জহ্বরুঃ | জহ্বর্থ। হ্বর্তা। 
“খন্ধনোঃ শ্তে” এই সুত্র দ্বার! স্তে প্রত্যয়ের পরে ইট্ হয় । হবরিষ্যতি। 

২৩০। যকৃ ও যকারাদি আদ্ধধাতুক ও লিঙ্ বিভক্তি পরে থাকিলে খধাত্ু এবং 
ংযোগাদি খকারাস্ত ধাতুর খকারের গুণ হয়। হ্রধ্যাৎ। অহ্বার্ধাৎ। অহ্বাষ্টণম্। 

স্ব ধাতু শব ও উপতাপ বুঝায়। “স্বরতিস্তীতি” এই নুত্র দ্বারা বিকল্পে তাহার উত্তর 
ইট হয়। সন্বরিথ,সন্বর্থ । ব ও ম পরে থাকিলে কিরূপ হইবে,হাঁহ পশ্চাৎৎ বলিতেছেন ॥ 

২৩১। শ্রিধাতু এবং একাচ্ উকারান্ত ধাতুর পরস্থিত গিৎ ও কিৎ বিভক্তিস্থানে 
ইট্হয়না। পস্বরতি” প্রভৃতি পরের বিকল্প বাঁধ! দিয় পুর্বে প্রতিষেধকাণ্ডারস্ত 
সামর্থ্য হেতু এই ত্র দ্বারা নিষেধ প্রান্তি হইলে ক্র্যাি নিয়মান্ুপারে নিত্য ইট্ হুয়। 
সম্বরিব। সম্বরিম। পরত্ব হেতু খকারান্ত. ধাতু এবং হুন ধাতুর উত্তর নিত্য ইট 
হইবে। জরিষ্যতি। হ্বর্ষযাৎ । অস্বারীৎ। অস্বারিষ্টাম্। অস্বার্হীৎ। অস্বাষ্টাম্। 
স্বধাতু চিন্তা করা বুঝায়। হব. ধাতু সংবরণ বুঝায়। স্য ধাতু গতি বুঝায়। 
ক্রাদিত্ব হেতু ইটু হয় না। সসর্থ। সম্থব। খকার স্থানে রিও. হয়। অিক্াৎ। 
অপার্ধাৎ। অসার্টাম্। | 



তিউস্তভাদিপ্রকরণম্। ১৩৯ 

২৩২৭ সর্তিশাস্ত্যত্তিভ্যশ্চ'। ৩] ১। ৫৬। 

এত্যশ্চেরড, হ্যা । কর্তরি লু । ইহ লুপ্তশপা শাসিনা সাহচর্য্যাৎ 
সপ্ত্যন্তী জৌহোত্যাদিকাঁবেৰ গৃহেতে । তেন ভাদ্যোর্নাড। শী্মগতৌ তু 
পাত্রাশ্মেতি শিতি ধৌরাদেশঃ। ধাবতি । খ ৩৫ গতিপ্রাপণয়োঃ। খচ্ছতি। 

২৩৩। খচ্ছত্যুতাম্। ৭। ৪81 ১১। 
তৌদাদিকখচ্ছেখধাতোখতাঞ্চ শুণঃ ব্যালিটি। এলি প্রাগছুপধা- 

বৃদ্ধিং। আর। আরতুঃ। আরুঃ। 

২৩৪ | ইডভ্যর্ভিব্যয়তীনাম। ৭1 ২। ৬৬ 

অদ্ খা ব্যেঞ্র এভ্যস্থলো নিত্যমিট স্যাৎ। আরিথ। অর্তা। 
অরিধ্াযতি। স্্য্যাৎ । আবী । আফ্টাম্। গৃ ৩৬ ঘ্ব ৩৭ সেচনে। গরতি। 
জগার। জগর্থ। জশ্রিব। রিউ.। গ্রিয়াৎ। অগাাৎ। ধব্ ৩৮ হুচ্ছনে | 
ক্ষ ৩৯ গতৌ।। স্থআোথ। স্বক্রব। আয়াৎ। ণিশ্রীতি চড় । লঘুপধ- 
খুণাদন্তরঙ্গত্বাুবউজ। অস্ুস্বৎ। যু ৪০ প্রসবৈশ্বর্্যয়োঃ। প্রসবোহভ্যনু- 
জ্তানম্। স্ুষোথ, স্থষবিথ। স্ুযুবিব। সোতা। 

২৩২। সর্ভিশাস্তাতীতি । পরসন্মৈপদেঘিতি ন সম্থধ্যতে । *পুযাদিষোগান্বন্ত পৃথক্করণাৎ। আঙঃ 

শানু । ইচ্ছায়ামিত্যন্তত্র ন গ্রহণং কিন্ত সত্তীন্তিভ্য।ং সাহচর্যাৎ পরন্মৈপদিনঃ শাসেরেবেতাছঃ ॥ 

অমরৎ অশিষৎ আরৎ। 
২৩৩। প্রাখবদিতি। কিদর্থমারব্ে।হপি গুণ: পরত্বাঞলাপি ভবতি রপরত্বম্। তত উপধাবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। 

২৩৪। নিতামিট্স্যার্দিতি। বিভাষ! স্জিদুশোরিতাতে। বিভাষা নান্ুবর্তুতে্ইতি ভাবঃ। ধ্বু। 
ছূর্ছনং কৌটিলাম্। ভ্রু গতৌ । ষদ্যপি সামান্ঠেন গতিরুক্তা তথা।প ত্রবদ্রব্যত্ৈব গতিরিহ জ্ঞেয়। । 
অবতি খ্বৃতষ্। প্রসবোহভা/নুঞ্(নমিতি । দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবে ইত্যাদবভ্যানুজ্ঞ।নার্ঘদর্শনং। 

৯ ০ সস অন শপ 

২৩২। কর্তৃবাঁচো লু পরে থাকিলে স্থ, শাস্ ও খদস্ত ধাতুর উত্তর শ্চিস্বানে অঙ্্ 
হয়। এস্বলে লুগ্ত শপ্ ও শাস ধাতুর সাহচর্ধ্য হেতু সম্তি ও অষ্ঠি ধাতু জুহোত্যাদি- 

গনীয়। অতএব ভৃদিগণীয় উক্ত ধাতুর উত্তর অঙ্ হইবে নাঁ। শীঘ্ধগতি অর্থে কিস্থ 
“পাস্বাক্মা” এই কুত্র দ্বারা শিৎ পরে ধৌ আদেশ হইবে। ধাবতি। খধাতু গতি ও 
প্রাপণার্থ বুঝায় । খচ্ছতি। 

২৩৩। লিট্ পরে থাকিলে তুদাদিগণীয় খচ্ছ ধাতু খ ধাতু এবং খকারান্ত ধাতুর 
খকারেব গুণ হয়। ণল্ পরে থাকিলে পূর্বাবৎ চিনি বৃদ্ধি হইবে। আর । 
আরতুঃং। ,আরুঃ | 

২৩৪। অদ,খ ও বোএ্ ধাতুর উত্তর থল্ বিভক্কির স্থানে নিত্য ইট্ হয়। 
'আরিথ। , অর্ড।। . অরিধ্যতি । অর্ধযাৎ । আর্ধীৎ। আর্টাম। বৃ ও স্ব ধাতু 



১৪০ সি্ধা ্তাকৌমুদী ূ 

২৩৫ | ্বধূঞ্ত্যঃ পরন্রপদেষু। ৭1 ২। ৭২। 
এভ্যঃ সিচ ইট হ্যাঁ *পরস্্ৈপদেষু। অসাবী। পূর্বেবোত্তরাভ্যাং 

ঞ্িদভ্যাং সাহচধ্যাৎ্থ স্থনোতেরেক গ্রহণমিতি পক্ষে । অসৌবীৎ্। 
শু ৪১ জ্রাবণে। 

২৩৬। শ্রুবঃ শুচ। ৩।১1৭৪। 
শস্বঃ শু ইত্যাদেশঃ স্যাৎ। শপ্রত্ায়শ্চ। শপোহপবাদঃ। শ্লোভি? 

ত্বান্ধাতোগুণো ন। শৃণোতি। শৃুতঃ। 

২৩৭ । হুশ্সবোঃ সার্ববধাতুকে | ৬।৪1৮৭। 

জুঁহোতেঃ শপ্রত্যয়ান্তস্যানেকাচোহলম্য চাসংযোগপুর্ব্বোবর্ণন্য ষণ্ 
হ্যাদজাদো সার্ববধাতুকে | উবভোহপবাদঃ। শৃণস্তি শ্ণামি। শৃণুঃ, 
শৃণুব2 | শৃন্ম2, শৃণুমঃ। শুআ্োথ। শুক্ুব । শৃণুঃ | শৃণবানি । শৃণুয়াত। আয়াৎ। 

২৩৫। স্তহ্থধৃঞ্ভ্য ইতি । পরন্মৈপর্দেধু কিম্। অস্তোষ্ট। আধোষ্ট। 
২৩৬। শ্রবঃ শরচেত্তি। বদ্যয়ং এধাতুঃ স্ব।দৌ পঠোত তর্থি চকারে। ন কর্তব্য ইতি লাখবমিত্যাহঃ । 
২৩৭। হশ্রবোরিতি ॥ জুহ্বতি । স্ুম্বস্তি। ভুগ্ুবোঃ কিম) যোবুখতি। নোন্ুবতি। সার্ক" 

ধাতুকে কিম্। জুহবতুঃ। জুহ্বুঃ। অসংযোগপূর্বেতি কিম্। অক্ষবন্তি। অনংযোগপূর্ধবপ্রহণ- 
মোর্ব্বিশেষণং ন তু »,প্রত্যয়স্ত তেন জীাপ্রনস্তি ইত্ত্রাপি বগিষেধঃ সিধ্যতি। প্রত্যয়বিশেবণত্ধে তু 
অক্ষ,বস্তীত্যত্রৈব নিষেধঃ স্চাদ্িতি ভাবঃ। স্ত।দেতৎ। বঙ্লুকশ্ছন্দসত্বাদেযাধুবতীত্যাদে প্রত্যয়ন্য- 
চ্ছন্দস্থাভয়খেতানেন আব্দধাতুকত্বাশ্রয়ণে যণাদেশো ন তবেদিতি কিসনেন হগ্সগ্রহণেন। নচযুবস্তি 

সেচন করা বুঝায় । গরতি। জগর্থ। জগ্রিব। খস্থানে রিঙ আদেশ হয় । গ্রিয়াৎ। 
অগার্ধীৎ। ধৰ্ ধাতু হ্চ্ছন বুঝায়। শ্রু গতি বুঝায়। স্থুত্রোথ। সুক্রব। আয়াৎ। 
“ণিশ্রীতি” এই স্থত্র দ্বার! চড্। লঘৃপধার গুণের অন্তরঙ্গত্ব হেতু উবঙ্ হয়। অন্ুক্রব্চ। 
যু ধাতু প্রসব ও গ্রশ্বর্ধ্য বুঝায় । প্রপব শবে অভান্ুজ্ঞ। বুঝায় ॥। স্থষোথ, স্যুবিথ। 
স্ুযুবিব। সোতা। 

২৩৫। স্ব স্থু ও ধুঞু ধাতুর উত্তর পরশ্রৈপদে সিচের স্থানে ইট্ হয়। অসাবীৎ। 
পুর্বোত্তর গ্রিতের € এ-ইৎ ধাতুর ) সাহচর্য্য হেতু স্থনোতি এই স্থু ধাতুরই শ্রহণ ! 
অসৌবীৎ। ক্রু ধাতু শ্রবণ বুঝায় । 

২৩৬। শ্রু ধাতু স্থানে শু আদেশ এবং শব, প্রত্যয় হয়। এই আদেশ শপেক্ষ বিশে- 
ধক) শু প্রত্যয়ের ডিত্ব হেতু ধাতুর উকারের গুণ হইবে না। শুণোতি ॥ শৃগুতঃ | 

২৩৭। অজাদি সার্বধাতুক্ষ বিভক্তি পরে থাঁকিলে হু ধাতুর এবং স্ব, প্রত্যরাস্ত 
অনেকাচ্ অঙ্গের অনংযোগ পূর্বক উবর্ণ স্থানে যণ্ আদেশ হয়। ইহ উবঙের.অপবাদ। 
শৃম্বান্ত। শৃণোমি। শৃণুঃ, শৃগুরঃ 1 শৃন্মঃ | শৃখুমঃ। শুশ্রোথ । শুশ্রব। শৃণু। 



তিওন্তভাদি প্রকরণম্। ১৪$ 

অশ্রোধী। ফর ৪২ স্থৈ্যে । খ্রবতি। তুযুং কুটাদৌ। গত্যর্থোপি ॥ 
ছু ৪৩ ত্র ৪৪ গতো।। ছুদোথ, ছুদবিথ । দুছৃবিব। ছুত্রোথ, ভুদ্রবিথ | ছুক্রব | 
শিশ্রীতি চভ্। অদুদ্রব। জি ৭৫জ্ি ৪৬ 'মভিভবে । অভিভবো ন্যুনীকরণং 
ন্যুনীভবনঞ্চ। আদ্যে সকর্্মকঃ। শত্রুন্ জয়তি। দ্বিতীয়ে ত্বকম্মকঃ। 
অধ্যয়না্ড পরাজয়তে । অধ্যেতৃং গ্রায়তীত্যর্থঃ। বিপরাভ্যাং জেরিতি 
তঙ. | পরাজেরসোঢ ইত্যপাদানত্বম্ । অথ ডীডস্তাডিতঃ। ক্সিভ ১ 
ঈষদ্ধসনে | স্ময়তে। সিক্ষিযে ৷ সিক্সিয়িছে, সিম্সিষিধেব । গুভ, ২ অব্যক্ত 
শব্দে। গবতে। জুগুবে। গাঁও ৩ গতৌ। গাতে। গাতে। গাতে। 
ইট এত্বে কৃতে বুদ্ধিঃ। গৈ। লঙ ইটি। অগে। গেত। গেয়াতাম্। 
গেরন্। গাসীষ্ট | গাঙ্কুটাদিভ্য ইতি সুত্রে ইগাদেশস্তৈব গাঁডো গ্রহণং নত্বস্ত । 
তেন ভিন্বাদ্ ঘুমাস্থেতীত্বং ন। অগাস্ত। আদাদিকোহয়মিতি হরদকাদয়ঃ ॥ 
ফলে তু নভেদঃ। কুড, ৪ ঘুউ. ৫ উড ৬৬৬. ৭ শব্দে।. অন্যে তু উউকুভ, 
খু গু, ঘুউ, ডুঁভ্ ইত্যানহু১। কবতে। চুকুবে। ঘবতে। অবতে। উবে । 
বার্ণাদাঙ্গং বলীয় ইত্যুব্।০। ততঃ সবর্ণদীর্ঘঃ। ওতা। ওষ্যতে। ওষীষ, 

সুবন্তি ইতাক্রাতিপ্রসঙ্গবারণার্থং তদ্গ্রহণমিতি বাচ্যম্। অনেকাচ ইত্যন্তান্কুবত্তনেনোক্তদেযাভ।বাদিতি 

চেদ্ অন্রানুঃ। দাধর্তিদর্ধধিবোভূত্িতি চ্ছন্দসি নিপাতনাভাধায়াং যঙ্লুকি বোভবীতি ইত্যাদৌ 
ভূহ্ছবোরিতি গুপনিষেধে। ন গ্রবর্ততে অতএব ভ।বায়।মূপি যঙ্লুক্ সিদ্ধ ইতি বক্ষ্মাণত্বাৎ। যোষযুধতী- 

ত্যাদাবতি প্রসঙ্গব।রণায় হশ্খগ্রহণং' কর্তব্যমেবেতি। হুলুগ্রহণাজজ্ঞ।পকান্ত/যারামপি কচিদ্যঙ লুক্ 

ভবতীতি ভাব্কারঃ। এবঞ্চ সার্ধধাতুকপরয়োহ গ্র,বোরনেকাচত্বাব্যভিচারাদনেক।চ ইত্ন্ঠাঙ্ু- 

বৃত্তিরিহ কিমর্থেতাশঙ্কায়া নিরবক।শ এব। তদনুবৃন্তাভাবে হু গ্রহণহ্ত জ্ঞাপকত্ব(সম্ভবাদিতি দিকৃ। 

হুদ্রবিখেতি। ভারদ্বাজনিযর়মাদিদ। ছুত্রেথ। 'চুক্রবেতি। ক্রাদিতাজিটি নেট। গাঙ্গতৌ। 
গ্রাতে গাতে গাত ইতি । পুর্ববং শপা সহ সবর্ণদীর্ঘথে কৃতে আতে1 ঙিত ইতি ন প্রবর্ততে আক্মনেপদেধনত 

ইতি ন প্রবর্ততে ইতি ভাতাঞ্ষেধু তুলারপমিতৃচুঃ । গৈ। গাবছে। খামহে। জগে। জগাতে। 
গাতাম্॥ গ।তাম্। গাতাস্। গান্ব। উত্তমে তু। গৈ। গাবহৈ। গ্লামহৈ। অগাতাম্। 
অগত। ন ত্বন্তেতি। গাতে ইত্যাদৌ তগং প্রবত্ত্য ওকারম্ত চরিতার্থতবাৎ। আদেশঙকারজ্ত ন 
চরিতার্থ স্থানিবন্ত।বেন তিত্বাদেব তঙঃ সিদ্ধত্বাদ্ ইতি ভাবঃ। আদাদিকোহয়মিতি। এব গাতে 
গাথে ইত্যাদাবাতাম।থামোঃ পরত: আতো৷ ডিত ইত/স্ত প্রবৃত্তিশক্কৈব নান্তি ইতি তাবঃ। ফলে তুন 

তেদ ইতি । নচগাতে গাথে ইত্যাদৌ শপ! সহ সবর্ণদীর্যে কৃতেহপি পূর্ববশ্মাৎ পরস্ত লিধো কর্তব্য 
স্থানিত্বাদতঃ পরহ্ধেন ডিতামাকারশু ইয্ শ্তাদিতি শঙ্ক্ম্। পঞফ্মীসমাসপক্ষস্তানিত্যত্বাভাপগমাদিতি 
ভাবঃ। এুঙ্ষে ইতি। কুহোশ্চ(রিতি উম্য ঞ:। কুঙ ইতি। অন্মাৎ পচাদ্যচি বিকৃবঃ ববয়োর- 

ভেদাত্বিকব ইত্যন্তে। মেঙ। প্রণিমগ্তত ইতি। নন নেগদেতি কথমিহ ণত্বং হ্াাৎ। শিদ্ছিষয়ে 

শগবাপণি। শুণুয়াৎ। শ্রয্নাৎ। অশ্রোধীৎ। প্র ধাতু ন্র্ধ্য বুঝায়। খ্রবতি। 
ধক ধাতু কুটাদি হইলে গত্যর্থক হয়। ছু ও ক্র ধাতু গতিবুঝায়। ছুক্দোথ, হুছুবিথ। 
ছুছবিব। ছুত্রোথ। ছুক্রব। "ণিশ্রি”-ইত্যাদিনুত্রানুসারে চঙ্। অছুক্রবৎ। জিওজ্ 



১৪২ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

ওষ্ট। ভবতে। এ্ঙ,বেখ ডোতা । চুযু, ৮ জ্যুউ, ৯ প্র ১০ প্লুউ, ১5 
গতৌ । ক্লুঙ ইত্যেকে। রুঙ ১২ গতিরেষণয়োঃ ৷ রেষণং হিংসা । রুরুবে। 
রবিতাসে | ধৃভ্ ১৩ অবধ্বংসনে । ধরতে । দর্রে। মেঙ্ ১৪ প্রণিগানে। 
প্রণিদানং বিনিময়ঃ প্রত্যপপণঞ্চ। প্রণিময়তে। নেগগদেতি ণত্বম্ | 
তত্র খুপ্রকৃতিমাডিতি পহিত্বা ডিতো মাপ্রকৃতেরপি গ্রহণস্যেষ্টত্বাৎ | 
দে. ১৫ রক্ষণে। দয়তে। 

আত্বাভাবেন মে! রূপাভাবাদশিদ্বিষয়ে কৃতাত্েহপ্যশ্মিন ণত্বং ছুর্লভমেব। প্রতিপদ ক্তশ্ঠৈব মাধাতো- 

গ্রহুণেচিত্য। তৃস্ত লাক্ষণিকত্য । গামাদাগ্রহণেধবিশেষ “ইতাভাপগমে তু মীনাতি মিলোত্যোরার্থে 
কৃতে প্রণিমাতা প্রণিমাস্ততীতা।দ।বতিপ্রসঃ স্ক।দিত্ত আহ। তত্রেতি। ইষ্টত্বাদ্দিতি। অয়ং 

ভাবঃ। খুসজ্ঞাহ্ত্রে প্রণিদয়তে প্রণিধয়তীতাদৌ ণত্বসিদ্ধয়ে ভাষ্যকারৈরিত্ধং সিদ্ধাস্তিতম্। 
নের্গদনদেতি ণতববিধে। ঘুমেতাস্ত স্থানে ঘুপ্রকৃতিমািতি পঠনীয়ম। থুশ্চ প্রকুতিশ্চ মা. চেতি অন্বঃ | 
প্রকৃতিশ্চ কন্সেতা(কাওকায।ং সম্নিধানাৎ পূর্ন্বোন্তরয়োরেব | তেন ন ক্কাপাবাপ্তিঃ। নাপি মা! সানে 

ইত্যব্র মীনাতিষিনে।ত্যেশ্চ।তিবাপ্তিঃ। সাঙ্ ইতি উক।রান্থ্বঙ্গকষ্টেব পঠিতত্বাদিতি | 
মরি পাপ প্পস্প প জপ পাস আপস 

ধাতু অভিভব বুঝীয়। অভিভব শব্দে ন্যনকরণ ও ন্যানীভবন বুঝায়। প্রথমার্থে 
সকর্মক। শত্রন্ জয়তি। দ্বিতীয়ার্থে অকর্মক। অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে। অর্থাৎ 
অধায়ন জন্য গ্লানি প্রাপ্ত হইতেছে । বি ও পরা পূর্বক জি ধাড় স্থানে তউ. আদেশ 
হয় অর্থাৎ ইহাও আত্মনেপদী হয় । “পরাক্ধেরসোট:” এই সুত্র দ্বারা অপাদানত্ব হয় 

অত:পর ভীঙ. ধাতু পর্যান্ত উ-ইৎ ধাতু কথিত হইতেছে । ম্মিউ ধাতু ঈধদ্ধদন বুঝায় 
স্মরতে । সিম্মিয়ে। সিক্ষিয়িটে, সিম্সিযিধেব । গুড. অব্যক্ত শন্দ বুঝায় । গবতে 
জুগুবে। গা. ধাতু গন্তি বুঝায়। গাতে। ইট, স্থানে এত্ব হইলে বৃদ্ধি হয় 
গৈ। লঙ, স্থানে ইটু করিলে । অগে। গেত। গেষ্াতাম্। গেরন্। গাসীষ্ট 
পগাঙ. কুটাদিভাঃ” এই স্থাত্রে ইও. ধাত স্থলে আদিষ্ট গাঙেরই গ্রহণ, গাঙ. ধাতুর নহে 
সেই হেতু ডিহ্ব বশতঃ “ঘু ম! স্থেতি” এই সুত্র দ্বারা ইত্ব হইবে না। অগান্ত। হর- 
দত্তাদির মতে ইহা! অদ্াদিগণীয়। যাহা হউক ফল বিষয়ে বাস্তবিক উভয়ের কোন 
ভেদ নাই। কুড ঘু$২ উউ. ও ৬, ধাতু শব্দ করা বুঝায়। অন্য মতে উজ, 
কু খু. গু. ঘুউ.উ,উ. ধাতু পাঠ 'করেন। কবতে। ঘবতে। অবতে। উবে 
পবীর্ণাদাঙ্গং বলীয়ঃ” এই পরিভাষা ত্র দ্বারা উবঙ. আদেশ হয় এবং সবর্ণের দীর্ঘ হয় 
ওতা। ওষাতে। ওষীষ্ট। ওষ্। উনতে। এঞউবে। ডোতা। , চ্যঙ$ জ্ঞুঙ 
প্রুঙ.ও প্লঙ. ধাতু গতি বুঝায় । কোন মতে রুঙ.ধাতু। রুঙ. ধাতু গতি ও রেধ* 
বুঝায়। রেষণ শব্দে হিংসা । রুরুবে। রবিতাসে । ধৃঙ ধাতু অবধবংলন বুঝায় 
ধরতে । দখে । মেঙ ধাতু প্রণিদান অর্থাৎ বিনিষয় এবং প্রতার্গণ বুঝায় । গ্রণিনয়তে 
“নের্গদেতি” এই স্তর দ্বারা পত্ব হয়। এই সুত্রে ঘ্বু প্রক্কতিক মাঙ.শব্ধ পাঠ কবির 
ওইৎ ম৷ প্রক্কাতিরও গ্রহণের ইষ্ত্ব হইতেছে । দেও ধাতু রক্ষণ বুঝায় । দগ্নতে। 



তিওস্তভাদিপ্রকরণম্। ১৪৩ 

২৩৮1 দয়তের্দিগি লিটি ! ৭ | ৯। 

দিগ্যাদেশেন দ্বিকবাধনমিষ্যভ ইতি বৃত্তিঃ। দিগ্যে। 

২৩৯ । স্যাধ্বোরিচ্চ | ১1 ২।১৭। 

অনয়োবিদার্দেশঃ স্যাৎ। সিচ্চ কি স্যাৎ। অদিত। অদিখাঃ। 
জদিষি। শ্যৈও্ ১৬ গতো। শ্যায়তে । শশ্ে। প্যেড. ১৭ বৃদ্ধ । প্যায়তে। 
পপ্যে। প্যাতা। ভ্রেড, ১৮ পালনে । ত্রায়তে। তত্রে। পুউ, ১৯ পবনে ॥ 
পবতে। পুপুবে । পরবিত। | মুভ, ২০ বন্ধনে । মবতে। ভীঙ, ২১ বিহায়সা 
গতোৌ। ভয়তে। ভিড্যে। ডয়িতা। তৃ প্রবনতরণয়োঃ | 

২৪০1 খত ইদ্ধাতোঃ। ৭1 ১।১০০। 

ধদন্তম্য ধাতোরঙ্গস্য ইৎ স্যা। ইস্বোত্বাভ্যাং গুণবৃদ্ধী বিপ্রতি- 
ঘেধেন । ০ । 'তরতি । ঞ্চ্ছত্যুতামিতি গুণঃ । তৃফলেত্যেত্বম্ ॥ 
তেরতুঃ। তেরুঃ। 

২৩৮) দিগা।দেশেনেতি। দয়তের্সিটি পরে দ্বিত্বং প্রাপ্তং দিগ্যাদেশশ্চ। তত্র বিশেষবিহিতেন 

গিগ্যাদেশেন দ্বিতশান্্ন্ত বাধঃ1 ন চৈবং প্যায়ং পী চক্ষিওঃ খাঞ্িতি পীখা।ঞোরপি বিশেষবিহিত- 

স্বাভ্যাং দ্ধিত্ববাধঃ হ্যাদিতি বাচ্যস্্। বিষয়সপ্তীসাশ্রিত্য লিঙৎপত্তেঃ প্রাগেব তয়োঃ প্রবৃত্বত্বাৎ 
দিগাদেশবিধে। তু লিটাতি পরসপ্তম্যেব ন তু বিষয়সপ্তমী লক্ষ্যান্ুরোধাত্দেতৎ সুচয়তি। ইফ্যত ইতি ॥ 
দয়তের্লিটি দ্বিত্বে প্রতপ্তে তথ্বাধিত্বা পরত্বাদ্দিগ্যাঙ্দেশ ইতি তু নোত্তম্। পরস্ত লব্বাবকাশয়োরেব 
বলীয়ত্বাথ4 দিগাদেশং বিন। দ্বিত্ব্ত সাবকাশত্বে২পি দ্বিত্বং বিনা দিগ্যাদেশস্ত তদভাব্খদিতি দিক। 

২৩৯। স্থ।ধ্ব[রচ্চেতি। ইহ লিউ. নিচাবিতি শুতাদ।ত্রনেপদেখিতি নানুবন্তিতম্। পরন্মৈপদেষু 
গাতিস্েতি লুক প্রবৃত্তেব্যাবত্ত্যালতাৎ। অস্থিত। অস্থিষাতান্। ভাব্যমানোহণ্ কচিৎ সবর্ান্ 

গৃহ্ঠাতীত্যত্র ইদমপি তপরকরণং লিঙ্গমিত্যাহুঃ ৷ অত্র ব্দস্তি। বিধীধমানত্য সবপগ্রাহকত্বেপি তপর- 

করণমিহ ব্যর্থম। নচাত্র দীর্ঘ: স্তাদিতি বাচ্যম্। ঘুসাস্থেতানেনৈব তৎসিছ্ধে। বিধিবৈয়র্ধ্যা পত্রে; ॥ 
দম চৈবমপি লুতঃ ক্ঞাঙ্দিতি বাচ্যম্। প্লুতামুতগ্রসঙ্গে শচতশ্চ বিবয়ে স্ত ইতি সিদ্ধান্তাদিতি। 

ভীঙ, বিহায়স। আক।শেন। বিহায়সামিতি পাঠন্বনকর ইত্যাহঃ ॥ 
হ৪*। খত ইদ্ধাতোগ্তি। কিরতি । গিরতি | কীর্ঃ। গীর্ণঃ। ভীর6ঁঃ ধাতোঃ কিস্। 

সাতুধাম্। ইন্বেতাভ্যামিতি । পদত্বাদ্ গুণবৃদ্ধী ভবত ইতি বক্তব্যে কিমিদং বার্তিকমিতি. চেদত্র/হঃ 

২৩৮। লিট পরে থাকিলে দি ধাতু স্থানে “দিগি” আদেশ হয়। দিগি আদেশ 
হইলে দিত্ব হয় না । এইরূপ বৃত্তি আছে। দিগ্যে। 

২৩৯। স্থা ও ধা এই ছুইটা ধাতুর উত্তর ইদাদেশ হয় এবং সিচের কিৎসংজ্ঞ। 
হয় ।. অদিত। অদিথাঃ। অদিষি। শ্ৈঙ. ধাতু গতি বুঝায়। শ্যায়তে ॥ শশ্তে। 
&পাঙ, ধাতু বৃদ্ধি বুঝায় । প্যায়তে। পপ্যে। প্যাত।। ব্রেড ধাতু পালন কর!।। 



১৪৪ সিদ্ধান্তকৌমুদদী | 

২৪১ । বৃতো ক: ৭1২1 ৩৮। 

বৃডবৃঞ্ভ্যাম্বদন্তাচ্চেটো! দীর্ঘো বাঁ স্ঠাম্ন ভু লিটি। তরীতা, 
তরিতা। অলিটাতি কিম্। তেরিধ। হলি চেতি দীর্থঃ। তীর্যযাচ। 

২৪২1 সিচি চ পরন্মৈপদেষু। ৭।২। ৪০। 
অত্র বৃভ ইটো দীর্থো ন। অতারিষ্টাম্ । অথাষ্টাবনুদাত্তেতঃ | 

শুপ ১ গোপনে । তিজ ২ নিশানে। মান ৩ পুজায়াম্। বধ ৪ বন্ধনে । 

২৪৩1 গুপ্তিজ্কিন্ড্যঃ সন্। ৩। ১1৫ 

২৪৪ । মান্বধদান্শান্ভ্যে। দীর্শ্চাভ্যাসম্ত । ৩। ১। ৬7 

সুত্রদ্বয়োক্তেভ্যঃ সন্ স্যাম্মানাদীনামভ্যাসম্তেকারস্য দীর্ঘশ্চ। গুপে- 

রিন্দায়াম্ | তিজেঃ ক্ষমায়াম্ | কিতেব্যাধিপ্রতীকারে নিগ্রহেহুপ- 
নয়নে নাশনে সংশয়ে চ | মানেঞ্জিভভ্াসায়াম্ । বধেশ্চতবিকারে | 
দানেরাঞ্জবে। শানের্িশানে। সনাদ্যস্ত। ইতি ধাতৃত্বম্। 

'্রাদপ্যস্তরজং প্রবলমিতি ইত্বে প্রাপ্তে বা্তিকমিদমারন্ধমিতি। টীত্যতে! লিটি দীর্ঘ ইতি চ তদাহ। 
ইটে। দীরে। বেত্যাদি। বৃত্ো বা! । ইহান্ধধাতুকস্তেডিত্যত ইডিতানুবর্ততে গ্রহের্পিঙ সিচি চ। 
ন লিডীত্যতোহনেতানুবর্তনাদাহ | ইটে! দীর্ষে! নেতি। মাহ্বধ। অতভ্যাসন্ডেতি চ্ছেদঃ। অত্যাসন্ত 
বিক।র আভ্যাসঃ| স চাকর সন্যত ইতীত্বমেব। বদি তুহ্দ্ঘ ইত্যেব গৃহোত তর্থি তদ্ধিতনির্দেশে! বার্থ? 
শ্াততদেতদাহ। অভ্যাসেকারস্তেতি। বৃত্তিকার।ছাপনিবদ্ধার্থান্ দর্শয়তি । গুপের্নিন্দার।মিত্যাদিন1। 

্রায়ত্তে। তত্রে। পু. ধাতু পবন বুঝাদ্দ। পবতে। পুপুবে। পবিতা। মুড 
ধাতু বন্ধনার্থ বুঝায়। মবতে। ডীঙ ধাতু আকাশে গমন বুঝায় । ভয়তে। ডিড্যে। 
ভন্িতা। তৃ ধাতু প্লবন ও তরণ বুঝায়। 

২৪০। খাদস্ত ধাতুর অঙ্গের ইত হয়। পূর্ব প্রতিষেধ হেতু ইত্ব ও উত্ব হইবার 
পূর্ব্বে গুণ ও বৃদ্ধি হইবে । তরতি। “খচ্ছত্যুতাং” এই সুত্র দ্বার! গুণ হয়। "ভূফল” 
ইত্যাদি সুত্র দ্বার! এত্ব হয়। তেরতুঃ। তেরুঃ | 

২৪১।, বৃড্, বুঞ্ এবং খদন্ত ধাতুর উত্তর ইটের বিকল্পে দীর্ঘ হয়। লিট্ 
পরে হয় না। তরীতা, তরিদ্কা। লিট্ পরেকি হইবে? তেরিথ। “হলি চ* এই 
স্ত্র দ্বারা দীর্ঘ হয়। তীর্য্যাৎ। রঃ 

২৪২। সিচ্পরে থাকিলে বৃঙ, বৃঞ ও খাদন্ত ধাতুর উত্তর ইটের দীর্ঘ হয় না। 
অতারিষ্টাম। অনন্তর অন্দাত্তেত ধাতু কথিত হইতেছে। গুপ ধাতু গোপন কর! । 
তিজ ধাতু নিশান বুঝায় । সান ধাতু পুজা করা । বধ ধাতু বন্ধন বুঝায় ।- 

২৪৩। ২৪৪। এই সুত্রদ্ধয়োক্ত যে গুপ, তিজ এবং ককার ইৎ ধাতু এবং মান, 
বধ, দান ও শান ধাতু এই সকল ধাতুর উত্তর সন্ হয়। তন্মধ্যে মানাদি ধাতুয় অত্যাস 



তিউন্তভ্বািপ্রকরণম্? ১৪৫ 

২৪৫ ॥ সন্যভোঃ। ৬।১। ৯ 

সমন্তন্ত যঙস্তম্ত চ প্রথমৈকাচে! দ্বে স্তোহজাদেস্তু দ্বিতীয়স্ত । অভ্যাস- 
কাধ্যম্। গুপিপ্রভৃতয়ঃ কিন্তিনা নিন্দাদ্যর্থকাএবানুদাত্েতেো | দানশানৌ চ 

স্গরিতেতৌ । এতে নিত্যং সন্স্তাঃ । অর্থান্তরে ত্বননুবন্ধকাশ্চ আাদয়ঃ | 
অন্ুবন্ধস্থ কেবলেহচরিতার্থত্বাৎড সন্গন্তাত্তড | ধাতোরিত্যবিহিতত্বা সনোহত্র 
সার্ববধাতুকত্বম্ | তেনেড্গশুণৌ ন। জুগুপগ্সতে। জুগুপ্সাঞ্চক্রে । তিতি- 
ক্ষতে । মীমাংসতে । ভফ্ভাব2। চত্র্ম্। বীভত্সতে । রভ ৫ রাভস্তে। 
আরভতে। আরেভে । রন্ধা। রপ্স্যতে | ডু লভ বঙপ্রাপ্তো। লভতে । 
ঘপ্জী ৭ পরিষঙ্গে । 

২৪৫। সম্যঙোরিভি। সপ্তমীম।শ্রিতা সনি যও চ পরে হতি ব্যাখ্যায়াং প্রতীধিষতি অটাটাতে 

ইত্যাদি ন সিদ্ধোত। সন্যঞেঃ শ্রকৃতিভাগস্তৈব দ্বিত্বপ্রসক্তেরত আহ। সন্নন্তশ্তেতি । দন্ু সপ্তমী- 
পাক্ষেইপি সন্যাঙোরেব দ্িত্বং শুন তু প্রনতিভাশস্ত । শপোহফারেণৈব জুগ্তগ্পতে তিতিক্ষতে ইত্য।দি- 
বূপসিদ্ধেস্তয়োরকারোচ্চ।রণস্তা অজাদোদ্বতীয়ঙেতি ছিহার্থহৎ। যদ্যপি নিমিভম্ত কাযিতহন্দীক'র 

আট আটতুরিত্যাদেৌ। লিটি পরতঃ পুব্থভ।শমাত্রশ্ত দ্বিত্বং ন সিধ্যেত্তথাপা।কারোচ্চ।রণসামর্থা।ৎ সন্যডেত 
ক।বিত্বমভ্যুপগন্তং শক্যামাত চেখ। মৈবম্। অকারফলানাং বহুনাং সত্বাৎ। তথ।হ দিৎস্তং 
ধিৎস্তমিতাত্র।চো! যতি কৃতে ঘতে।ন।ব ইত্যাছাদ!ত্ব: সিধ্যতি। অকাঁরাভাবে তু খ হলেোরিতি গ্যতীষ্টম্বরে! 

ন সিধোৎ। কিঞ্চ পিপঠিষি ব্রাঙ্গণকুলানীতাত্র।ল্লে পশ্য স্থানিবন্বাদ্ খলস্তলক্ষণে। নুম্ ন ভবতা- 

ফারাভাবে তু স্তাদেব নুম্। অপি চ পাপাচক ইন্যাদ।বল্লোপন্য স্থানিবত্বাদত উপধায়! ইতি 
দ্র প্রবর্ততে। অপিচযস্ত হল ইত্যত্র যস্তেতি সঙ্ধাতগ্রহণমহ্ষাঁদিতা।দৌ ষলোপব্াবুন্থার্থ মতি 
নিব্বসন্বতম্। তথা চ অপাপচিষ্টরেতাদৌ ষলোপোহপ্যকারফলমিতি সন্যডোরিতি ঘষ্ঠোব যুক্তা। 
এবং ছি যঙ্লুকি প্রত্যয়লক্ষণেন যওভ্তহ1দ্ দ্বিধং সিধ্যতি। পরমপ্তম্য।স্ত দ্বিত্বস্ত।ঙ্গকাধ্ত্বানন লুমতেতি 

নিষেধঃ প্রবর্তেতেতি দিকৃ। দ[নশ।নৌ। চেতি। আজ্জবশিশন।৫।বিতি ভাবঃ1* অর্থান্তরেত্থিতি। 
ধাতুপাঠোপ।ভে গোপন।দিরূপেহর্থে ইতার্থঃ। অননুবন্ধক1 ইতি। সান্গবন্ধকন্থে তু কেবলে চরিতার্থ- 
ত্বাৎ অন্ুবন্ধাস্ত সন্নস্ত।দিৰ্ অকর্তৃনফল।দ্ ণান্ত।দপি ত. স্তার্দিতি ভানঃ। এবঞাহনুপুর্ধোমাত্রসাম্যেহপি 

শু।ঘয়শ্চরাদিভে। ভিন্ন! এশেতি ফলিতম্। ইন্ডুগ্তণৌ নেতি । যদ্যপি হলস্তাচ্চেতি সনঃ কিত্বেনাপি 
গুণাভাবঃ শ্ুসাধুন্তখ।পি ইডভাবার্থমুক্তহেতুরেবাশ্রয়ণীর় ইতি কিং হেতন্তরাশ্রয়ণেনেতি ভাব । 
কে চিত্ত, অর্থবদগ্রহণপরিভ।যয়! ইচ্ছ।সন এব হলস্ত।চ্চেতি সুত্রে গ্রহণমিতি নাস্ত স্বার্থসনঃ কিত্বমিত্যছঃ ং 
রত রাতন্তে। রাভগ্তমুপরুমঃ | লিটি। রেতে। রেভাতে। লুডি। অরন্ধ। অরপ্লাত।মৃ। 

ভুলতষ্। ড়িতঃ ত্রিঃ। লপ্জ্রিমধিদ্ভিদ।দিভ্য ইত্যও.| লভা। লিটি। লেভে। লুডি। অলন্ধ। 

সম্বন্ধীয় ইকারেরু দীর্ঘ হয়। কোন্ ধাতুর উত্তর কোন্ অর্থে সন্ হইবে, তাহ! দেখাই- 
তেছেন। গুপ ধাতুর নিন্দার্থে, তিজ ধাতুর ক্ষমার্থে, কিত ধাতুর, ব্যাধি প্রতীকার, 
নিগ্রহ ও অপনয়, নাশ ও সংসয়ার্থে, মান ধাতুর জিজ্ঞাসার্থে বধ ধাতুর চিত্ত 
বিকানার্ধে, দন ধাতুর আর্জবার্থে, এবং শান ধাতুর নিশানার্থে ই সন হয়। “সনাদ্যস্তাঃ* 
এই সুত্র দ্বারা ধাতুত্ব হয়। 

ক (১৯) 



১৪৬ সিদ্ধান্তূকৌমুঘধী । 

২৪৬। দন্শসঞ্জস্বপ্জাং শপি। ৬।৪। ২৫ | 
২৪৭। রগঞ্জেশচ । ৬।৪। ২৬। 

. আষাং শপি নলোপঃ। স্বজতে। পরিষজতে। শ্রন্থিগ্রন্থিদস্তি- 
স্বপ্ীনাং লিটঃ কিন্তুং বেতি ব্যাকরণাস্তরম্। ০। দেভতুঃ। সম্বজ ইতি 
ভাষ্যোদাহরণাদেকদেশানুমত্যা ইহাপ্যাশ্রীয়তে । সদেঃ পরম্য লিটীতি- 
সূত্রে স্বঞ্জেরুপসংখ্যানম্। *। অতোহভ্যাসাৎ পরন্য বত্বং ন। পরিষস্বজে । 
পরিষন্যপঞ্রে। সম্মজিষে, পন্বপ্রিষে। স্বড্ক্তা। স্বঙক্যতে। স্বজেত। 

স্বঙক্ষীষ্ট। প্রত্যঘঙ্ক্ত । প্রাক সিতাদিতি যত্বদ। পরিনিবিভ্যন্ত্র সিবাদীনাং 
বেতি বিকল্পঃ। এতদর্থমেবোপসর্গাৎ স্থনোতীত্যেব সিদ্ধে স্তস্বঞ্জ্যোঃ পরিনি- 
বীত্যত্র পুনরুপাদানম্। পর্য্যদঘত্ক্ত, পর্যযস্বভ্ত্ত | হদ ৮ পুরাষোত্সর্গে। 

হদতে। জহদে। হত্তা। হৎস্যতে। হদেত। হৎসীষ্ট। অহত্ত। অথ 
পরন্মৈপদিনঃ | . রি ঘিদা ১ অব্যক্তে শব্দে । ক্ষন্দির্ ২ গতিশোধণয়োঃ। 
চক্ষন্দিথ, চস্কন্থ। ক্কন্তা। ক্ষন্তস্ততি। নলোপঃ। স্কদ্যাৎ। ইরি- 
ত্বাদ$. বা। অক্কষদণ্, অক্ষান্তৎসী২। অস্কান্তাম্। অক্কান্তস্থা2। 

২৪৫। সনন্ত ও যউন্ত ধাতুর প্রথম একাচেরই দ্বিত্ব হয়। অজাদি ধাতুর 
দ্বিতীয় এক'চের দ্বিত্ব হয়। দ্বিত্ব হইলে .অভ্যাস কার্ধয হয়।. কিপ্তিন্ন নিন্দাদ্যর্থক 
গুপি প্রভৃতি ধাতুই অন্তদাত্তেত অর্থাৎ আত্মনেপদী। দান ও শান ধাতু উভয়পদী । 
ইহারা নিত্য সনন্ত। অর্থীন্তরে কিন্তু অন্ুবন্ধ শুন্য চুরাদিগণীয় ধাতুর অন্ুবন্ধে 
চরিতার্থত্ব এবং সন্নন্তত্ব হেতু আত্মনেপদী হইবে। ধাতুর উত্তর ইত্ব বিহিত হয় 
বলিয়া এস্থলে সনের আর্দধাতুকত্ব হইবে না। সেই হেতু ইট্ও শুণ হইবে ন|। 
জুগুগ্মতে। তিত্িক্ষতে । মীমাংসতে । ভষ্ভাব ও চত্বর হয়। বীভৎসতে। রভ 
রাঁভশ্ত বুঝায় । আরভতে । আরেভে। রব্বা। রপ্স্ততে। ডু লভ ষধাতু প্রাপ্তি 
বুঝায়। লভতে। ঘন্জ ধাতু পরিঘঙ্গ বুঝায় । 

২৪৬। ২৪৭। দন্শ, সন্জ, স্বন্জ 'ও রঞ্জ ধাতুর শপ্পরে থাকিলে নকারের লোপ 
হয়। ম্বজতে। পরিঘজতে । শ্রন্থি, গ্রদ্থি, দশ্মি ও খঞ্জি ধাতুর লিটের বিকরে কিত্ব 
হয়। ইহা ব্যাকরণাস্তরে* অভিহিত হইয়াছে । দেভতুঃ। “স্স্বজে” ভাষ্য মধ্যে 
এরূপ উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়। এখানে ব্যাকরণাত্তরের আশ্রয় লওয়! 
গেল। “সদেঃ পরন্ত লিটি” এই হুত্রে বৃত্তিকার স্বঞ্জ ধাতুর উপসংখ্যান করিয়াছেন । 
অতএব অভ্যাসের পরভাগের যত্ব হইবে না। পবিষশ্বজে। পরিঘন্বঞ্জে। সঘজিষে । 
সন্বপ্রিষে। স্বঙ্ক্ত1। স্বঙ্ক্ষ্যতে । স্বজেত। স্বঙ্ক্ষীষ্ট। প্রত্যঘঙ্ক্ত। পপ্রাক সিতাৎ” 
এই সুত্র দ্বাপ্া বত্ব হইবে । পরি, নি ও বি পুর্ববক স্বঞ্জ ধাতুর “সিবাদীনাং বা” এই হুত্র 
দ্বারা সকারের বিকল্প বন্ব হয়। এই নিমিন্তই উপর্গাৎ স্থনোতি” এই সুত্র দ্বারা 



তিউন্তভবাদিপ্রকরণম্। ১৪৭ 

২৪৮1 বেঃ স্কন্দেরনিষ্ঠায়াম্। জগ । ৩। ৭৩। 
ষত্বং বা স্যাশ। কুত্যেবেদম্ অনিষ্ঠায়ামিতি পুতিদাসাৎ। বিষ্ৃস্তা, 

বিস্ষস্তা । নিষ্ঠায়াং তু। বিস্বক্নঃ। 

২৪৯ । পরেশ্চ | ৮।৩। ৩৪। 

অন্মাৎ পরশ্্য স্কন্দেঃ সম্য ষো বা! যোগবিভাগাদনিষ্ঠায়ামিতি ন 
সন্বধ্যতে। পরিক্ষন্দতি, পরিস্কন্দতি | পরিস্ষল্পঃ পরিষ্ষধ। বত্বপক্ষে 
ণত্বম। নচ পদদ্য়াশ্রয়তয়া বহিরঙ্গত্বা্ড যত্বস্তাসিদ্ধত্বম। ধাতুপসর্গয়োঃ 

কার্য্যমন্তরঙ্গমিত্যভ্যুপগমাৎ্ । পুর্ববং ধাতুরুপসর্গেণ যুজ্যতে । ততঃ সাধ- 
নেনেতি ভাষ্যম্। পুর্ববং সাধনেনেতি মতাস্তরে তু ন ণত্বম্্। যভ ৩ মৈথুনে । 
যেভিথ, যযন্ধ। যন্ধা। যপ্স্যতি । অযাপ্দপীৎ। ণম ৪ প্রহবস্থে শব্দে চ। 

নেমিথ, ননম্থ । নন্তা। অনংসীৎ। অনংসিষ্টাম্। গল্প. ৫ স্থপ্র ৬ গতৌ । 

২৪৮ | বেঃ স্কন্দেরনিষ্টায়।মিতি । মিবাদীনামিতাতে| বেতি বর্ততে। অধোপদেশত্বাদ অপ্রাপ্তে 
বিতাবেয়ম্। মাধবা দিগ্রন্থনুরোধেনাহঃকৃভ্যে বেদমিতি। প্রাচ। তু বিদ্বন্দভীতুযুদাহ্ৃতং তত্র মুলং 
ঘগ্যমিতি ভাবঃ। 

২৪৯। নসম্বধ্ত ইতি । অতএব তিউস্তেৎপি বত্বমুদাহরস্তি। পরিকন্দতীতি | পম প্রহ্বত্বে। 
কচিদমুমুদিতং পঠস্তি তত প্রামাদিকমিত্যাহুঃ। জগ্মতুরিতি । গমহনেত্যুপধালে।পঃ। 

ষত্ব সিদ্ধ থাকলেও “পরিনিবিভাঃ” এই স্যত্রে পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন । পর্য্যঘত্ক্ত, 
পর্মান্বঙ্ক্ত । হদ ধাতু পুরীষোতসর্থ বুঝায়। হদতে। জহদে। হত্তা। হত্স্ততে। 
হদেত। হৎসীষ্ট। অহত্ত। অনন্তর পরন্মৈপদী ধাতু কথিত হুইতেছে। ঘিদ 
ধাতু অবাক্ত শব কর! বুঝায়। স্বন্দ গতি ও শোষণ বুঝায়। চস্কন্দিথ, চস্বন্থ। 
বস্তা । ক্কস্তস্ততি। নকারের লোপ হয়। স্বদ্যাৎ। ইরিৎ ধাতুর উত্তর বিকল্পে 
অঙ্হয়। অন্বদৎ, অস্বাস্তসীং। অস্বান্তাম্। অস্কান্ত জুঃ । 

২৪৮। নিষ্ঠা ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে বিপূর্বক স্কন্দ ধাতুর সকারের বিকল্পে 
ঘত্ব হয়। প্কৃতো. বেদম্ অনিষ্ঠায়াম্” এই স্ুত্রোক্ত নঞ্ের পযুণদাসত্ব হেতু কৃত্য 
প্রত্যয় পরে থাকিলেই বিকল্পে যত্ব হইবে । অন্ত গ্রতায় পরে থাকিলে হইবে ন1। 
বিষ্বস্তা। বিস্বস্তা । নিষ্ঠ। প্রতায় পরে ষত্ব হইবে না। বিস্কন্নঃ | 

২৪৯ | পরিপূর্ব্বক স্বন্দ ধাতুর সকারেরুবিকল্পে ত্ব হয়। ভিন্ন সুআজকরণ হেতু 
এস্থলে “অনিষ্ঠায়াং” এই হুত্োক্ত পধু্দাসের সম্বন্ধ থাকিবে না। পরিক্ষন্দতি, 
পরিস্বন্মতি।* পরিস্বব্নঃ, পরিষ্ষপ্নঃ | যত্ব হইলে ণত্ব হইবে। পদদ্য়াশ্রয়তা বশতঃ 
শব্দবিধায়ক শাস্ত্রের রহিরঙ্গত্ব হেতু ষত্বের অসিদ্ধি হইবে এইরূপ বলা হইবে ন1।. 
কারণ ধাতু ও উপসর্গের ষে কার্ধ্য উহ! অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ নহে। এই অন্ত ভাষ্যকার 
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২৫০ | ইযুগমিফ্ঞ্ং ছঃ। ৭।৩। ৭৭1 
এষাং ছঃ স্যাচ্ছিতি পরে। গচ্ছতি। জগাম। জগাতুঃ। জঙ্ম ৷ 

,জগমিথ, জগন্থ । গন্তা । 

২৫১। গমেরিট্ পরন্মৈপদেযু। ৭1 ২। ৫৮ 
গমেঃ পরহ্ঠ সকারাদেরিটু স্যাৎ । গমিষ্যতি | ল্দিত্বাদঙ্। 

অনডীতি পরু্দাসান্নোপধালোপঃ । অগমৎ। সর্পতি। সসর্প। 

২৫২। অনুদখতন্ত চছুর্পধশ্যান্যতরস্তাম্। ৬।১। ৫৯ ॥ 

উপদেশেহনুদাত্তো য খদুপধস্তস্ত অম্ বা স্তাজ্ঝলাদাবকিতি পরে । 

অপ্তা, সপ্তণ 1 অপৃস্ঠতি, সপৃস্তণতি । অস্থপশু । যম ৭ উপরমে । যচ্ছতি ॥ 

যেমিথ, যযন্থ । . যন্তা। অযংসীত। অযংসিষ্টাম্ । তপ ৮ সন্ভাপে। 

তপ্তা। অতাপ্সীঙু। 

২৫২। অনুদাত্তহ্েতি। আদেচ উপদেশেহশিতীত্যত উপদেশে ইত্যন্ুবর্তৃতে । উপদেশে কিম্ ॥ 

অপ্তুষ তুমুনি উদাত্তঃ। খদুপধন্তর কিম্। কর্ভী। ঝলীতি কিম্। সদর্প। অকিতীতি কিম্। 
স্যপ্তঃ| 'অস্থপদিতি। ম্দিত্বাদ৪,। স্পৃশ্সুশেতি সিত্বিকগ্পবান্তিকে স্কপং প্রক্ষিপা অস্্রাগ্দীদিতি 

কেচিছুদ।হ্রস্তি তত প্রামারদিকমিত্যাহঃ | অযংসীদি'ত। যথপরমেতি ইট্নকৌ । 

শপ পরি ৫৮ এ সহি পলিশ জিপ 

বলিয়াছেন যে, প্রথম ধাতু ও উপসর্গের সহিত যুক্ত হইবে। তৎপরে তৎপ্রযুক্ত কার্য? 
হইবে। পুর্বেই তথ্প্রবুক্ত কার্ষা হইবে, এইরূপ মতান্তর বিষয়ে কিন্তু ণত্ব হইবে না। 
খভ ধাতু মৈথুন বুঝায় । যেভিগ, যযন্ধ। যন্ধ1!। যগ্স্যতি। অযাপ্সীৎ। পম প্রহবত্বও 
শব বুঝায়। নেমিথ, ননম্থ। নস্তা। অনংসীৎ্। অনংসিষ্টাম্। গমস্», ও সপ» 
ধাতু গতি বুঝায় । | 

২৫০। শিংপ্রত্যয় পরে থাকিলে ইষ, গম ও যম এই সকল ধাতুর অস্ত্যবর্ণ স্থানে 
ছ আদেশ হয়। বচ্ছতি। জগার্ম॥। জগ্মতুঃ। জগ্ম ১। জগ'মথ, জগন্থ। গন্তা। 

২৫১। পরন্মৈপদে গম ধাতুর উত্তর সকারাদি প্রত্যয় স্থানে ইট্ হয়। গমিষাতি ॥ 
৯ ইৎযায় বলিয়া গম ধাতুর উত্তর অড্ হয়। “গমহন” ইত্যাদি সুত্রে “অনঙি” এইরূপ 
পযুদাস বিধান হেতু ধাতুর উপগার লোপ হইবে না। সর্পতি। সসর্প। 

২৫২। ঝলাদি অকিৎ প্রত্যয় 'পরে থাকিলে উপদেশাবস্থায় অনুদাত্ত যে 
খকারোপধ ধাতু তাহার উত্তর বিকল্পে অম্ আগম হয়। অপ্া, সপ্ত1। অপ্ন্ততি, 
স্পম্ততি। অস্থপৎ্চ। -যম ধাতু উপরম বুঝায়। যচ্ছতি। যেমিথ, যযস্থ। বস্তা । 
'যংসীৎ। অযংসিষ্টীম্। তপ ধাতু সন্তাপ বুঝায়। তপ্তা। অতাঙ্দীৎ। 



তিন্তভাদি গ্রকরণম্। ১৪৯ 

২৫৩1 নিসস্ভপতাবনাসেবনে ।ঞ্স্৮ 1৩1 ১০২। 
ষঃ স্যাত । আদসেবনং পৌনঃপুন্যম্। ততোহন্যন্মিন বিষয়ে । নিষ্টপতি । 

ত্যজ ৯ হানৌ। তত্যজিথ, তত্যক্থ । ত্যক্তা। অত্যাক্ষীৎ। যঞ্জ ১০. 
সঙ্গে । দংশসপ্রস্বঞ্জাং শপীতি নলোপঃ। সজতি। সঙ্ক্তা। দৃশির্ ১১ 
প্রেক্ষণে। পশ্বাতি। 

২৫৪ | বিভাষা হজিদৃশোঃ । ৭1 ২।৬৫। 

আভ্যাং থল ইড়্! 

২৫৫ | স্জিদৃশোর্ল্যমকিতি । ৬ | ১1 ৫৮ 
অনয়োরমাগমঃ স্যাজ্ঝলাদাবকিতি । দ্রষ্ঠ, দদর্শিথ । দ্রষ্টা। দ্রক্ষ্যতি। 

দৃশ্যা। ইরিত্বাদও, বা। 

২৫৬। খদৃশোহঙি গুণঃ। ৭ 8৪1 ১৬। 

খবরান্তানাং দৃশেশ্চ গুণঃ স্যাদডি। অদর্শশ। অঙডভাবে। 

২৫৭। ন দৃশঃ। ৩।১। ৪৭। 

| দৃশঃ শৃচেই জো ন। অদ্রার্ীত। দন্শ ১২দশনে | দশনং দংগ্রাব্যাপারঃ । 
পষোদরাদিত্বাদনুনাসিকলোপঃ1। অতএব নিপাতনাদিত্যেকে । তস্যাপ্য- 
ত্রৈব তা্পর্যযম্ । অর্থনির্দেশস্যাধুনিকত্বাৎ। দন্শসঞ্জেতি নলোপঃ। 

২৫৩। নিসন্তপতেতি। মুদ্ধন্ত ইত্তানুবর্তমানে ফলিতমাহ। ষং ম্ত(দিতি। আসেবনে তু নিম্তপতি 
গুনঃ পুনস্তপতীত্যর্থঃ | 

২৫৪। বিভ|ষ। স্জিদৃশোরিতি ৷ ক্রাদিনিয়মানিত্যে প্রাপ্তে বিভাষেয়ম্। 
২৫৫। হ্জিদুশোরিতি। ঝলি কিম্। সসর্জ । দদর্শ। অকিতি কিম্। স্ইঃ। সৃষ্টবান্। 

দৃষ্টং। দৃষ্টবান্। 
সপ এ» ৯২, এপ পপ | বত 

২৫৩। আসেবন শব্দে পৌন:পুন্ত বুঝায় । অনাসেবনে অর্থাৎ অপৌনংপুন্তার্থে 
তপ ধাতুর পূর্ববর্তী নিস্ উপসর্গের সকারের ষত্ব হয়। নিষ্টপতি। তাজ ধাতু 
হানি বুঝায় । তত্যজিথ, তত্যকৃথ। ত্যাক্তা। অত্যাক্ষীৎ। যন্জ ধাতু সঙ্গ বুঝায়। 
“দন্শ সঞ্জ সঞ্ডাং শপি” এই হুত্রদ্ধারা নকারের লোপ হয়। সজতি। সঙ্ক্রা। 
দশ ধাতু প্রেক্ষণ বুঝায় । পশ্ঠতি। 

২৫৪ । ,স্যজ ও দৃশ ধাতুর উত্তর থল্ প্রত্যয় স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। 
২৫৫ (| কিৎ ভিন্ন ঝলাদি প্রত্যর পরে থাকিলে স্থজ ও দশ ধাতুর উত্তর অমাগম 

হয়। দত, দদর্শিণ। ড্রষ্টা। ভ্রক্ষ্যতি। দৃশ্তাৎ। ইরিত্ব হেতু বিকপে অঙ্্ হইবে। 
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ধঈশতি | দদংশিথ, দদংি | আআগ্রংষট1 | দঙ্ক্ষ্যতি | দশ্যাঁ।" অদাওকণিত। 
কৃষ ১৩ বিলেখনে। বিলেখনমাকর্ষণম্ ৷ ক্রষটা, কষ্টণ। ক্রক্ষ্যতি, 
কঙ্দ্যতি । স্পৃশসৃশকৃষতৃপদৃপাং চুঁ সিছ বা বাচ্যঃ । ০ | অক্রাক্ষীৎ। 
অক্রাষ্টাম্। অকাক্ষীশু। অকাষ্টাম্। অকাক্ষুতি। পক্ষে ঝসঃ। অকৃক্ষণড। 
অকৃক্ষতাম্। অকৃক্ষন্ । দহ ১৪ ভন্মীকরণে। দেহিথ, দদপ্ধ। দগ্ধা।। 
ধক্ষ্যতি । অধাক্ষীত। অদাপ্ধাম্ । অধাঙ্ষুঃ। মিহ ১৫ সেচনে। মিমেহ। 
মিমেহিথ | মেঢা । মেক্ষ্যতি । অমিক্ষতৎ। কিত ১৬ নিবাসে রোগাপনয়নে চ। 
চিকিতসতি। সংশয়ে প্রায়েণ বিপুর্ববঃ। বিচিকিৎসা তু সংশয় ইত্যমরঃ | 
অন্ঠানুদাতেত্মমাশ্রিত্য চিকিৎসতে ইত্যাদি কশ্চিদুদাজহার | নিবাসে 
তু কেতয়তি। দান ২ খগুনে। শান তেজনে। ইতো বহত্যস্তাঃ 
স্বরিতেতঃ। দীদাংসতি, দীদাংসতে । শীশাংসতি, শীশাংসতে । অর্থ 
বিশেষে সন্ । অন্যত্র দানয়তি। শানয়তি। ডুপচষ্৩পাকে। পচতি, 
পচতে | .পেচিথ । পপক্থ । পেচে । পক্তা। পক্ষী । যচ ৪ 
সমবয়ে। সচতি। সচতে। ভজ ৫ সেবায়াম্। বভাজ। ভেজতুঃ। ভেজু$। 
ভেজিথ, বভক্থ। ভক্ত! । ভক্ষ্যতি। ভক্ষ্যতে। অভাক্ষীৎ। অভক্ত। 
রন্জ ৬ রাগে । নলোপঃ । রজতি, রজতে । অরাঙক্ষী। অরউক্ত । শপ ৭ 

আক্রোশে । আক্রোশো বিরুদ্ধান্ুধ্যানম্। শশাপ। শেপে। অশাপ্্সীৎ।, 

অশপ্ত। ত্বিষ ৮ দীপ্ত । ত্বেষতি। ত্বেষতে । তিত্বিষে। ত্বেক্ষ্যতি। 
ত্বিক্ষীষ্ট। অত্বিক্ষত। অত্বিক্ষাতাম্ । যজ ৯ দ্রেবপুজ! সঙ্গতিকরণদানেযু। 
যজতি, যজতে এ 

২৫৭। অদাজ্ষীদিতি। বদব্রজেতি বৃদ্ধিঃ। অদাওষ্টাম্। অদাজ্ক,১। ক্র কষ্টেতি অনুদাত্ন্ত 
চেতাস্ বা। ধক্ষ্যতীতি। ঘত্ববত্বভব্ভ।বাঃ। অধাক্ষীদ্দিতি। অন্তিসিচ ইতীট্। বুদ্ধিঃ। ঘত্বাি 
প্রাধৎ। মিহ। সেচনমিহ মিপ্রীকরণং বিবক্ষিতং নতু সেচনমাত্রম্। মেছং মেহনশেফসীতামরঃ। 
কিত নিবাসে। কিতের্যাধিপ্রতীকারাদাবেব সন্তুযুক্তং তদ্ুদাহরতি। চিকিৎসতীতি। রোগষ- 
পনয়তীত্যর্থঃ। শক্রং চিকিৎসতি। নিগৃহাতীত্যর্থখ। ক্ষেত্রে ভৃণং চিকিৎসতি। অপনয়তি 
নাশয়তি বেত্যর্থ:। অর্থান্তরে চুরাদিরিতুযুক্তং তছুদ[হরতি। কেতক়তীতি। বচ সমবায়ে। সমবাক্ঃ 
সম্বব্ষঃ। ভেঞ্গতুরিতি। ভৃফলভজেতোত্বম্। ভক্গাতীতি। কুত্যত্থে। ত্িষ দীপ্তো। অত্বিক্ষদি[ত। 
শল ইতি কৃসঃ। কত্ববত্ধে। অত্থিক্ষাতামিতি। কৃসম্তাচীতি লোপঃ। যজ দেব। দেবপুজ! 

ত্বিহ দেবোদেশেন বিধিবে।ধিতো দ্রব্যত্যাগঃ | | 

২৫৬।- অঙ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে খবর্ণান্ত ধাতু এবং দৃশ ধাতুর গুণ হয়। 
অদর্শৎ। অওভাব পক্ষে কি হইবে, তাহ! পরস্ত্রে বলিতেছেন । 

২৫৭) দৃশ ধাতুর উত্তর শ্চিস্থানে হণআদেশ হইবে না । অদ্রাক্ষীৎ। দন্শ 
ধাতু দংশন বুঝায়। পৃষোদরাদিত্ব হেতু .অন্ুনাসিকের অর্থাৎ নকারের €লাপ হয়। 



তিওন্তভাদি প্রকরণম্। ১৫১ 

২৫৮. লিট্যভ্যাসন্তোভয়েষাম্।, ৬।১। ১৭। 
বচ্যাদীনাং গ্রস্থাদীনাং চাভ্যাসস্ত সম্প্রসারণং স্যালিটি | ইয়াজ। 

২৫৮। লিট্যতা।সন্টেতি । বচ্া।দয়ে। বচিস্বপিযজাদয়ঃ। গ্রহ্াদয়ন্থ গ্রহিজ্যাবয়ীতা।দয়ঃ | যদাপি 

গ্রহিপৃচ্ছতিভৃজ্ঞর্তীন।ম্যামত্য সম্প্রসারণে কুতেহকৃতে চ বিশেষো নাস্তি তথাপি পর্জন্যবল্লক্ষণং 
প্রবন্ততে । জগ্র।হ । পপ্রচ্ছ। বভ্রজ্জ। বৃশ্চতেস্ত বিশেষে নাস্তি। সম্প্রসারণস্যাকরতণ বত্রশ্চেত্যত্র 

ধকারহ্ত সম্প্রসারণং চ্টঠাৎ। কৃতে তু সম্প্রসারণে ন সম্প্রসারণ ইতি নিষেধপ্রবৃত্তিরিতি। লিটাতি 
কিম্। বিবক্ষতি।. যিষক্ষতি। বচিপ্পি। আগণাস্তা যঙ্জদয়ঃ। "যজির্বেপিবহিশ্চৈব বসির্বেঞ্চ 

ব্যেঞ ইত্যপি। হেরঞ্বদী শ্বয়তিণ্চেতি ষজাদ্যাঃ হ্যর্রিমে নব।” ক্ষিতীতি কিম্। ইকষ্ট। ডুবপ্। 

ভিতঃ জিং। উপ্ত্রিমম্। 

অতএব নিপাঁতন হেতু নকারের লোপ হয় ইহা! কেহ কেহ বলেন। তাহারও এস্বলে 
তাৎপর্য্য এই যে, অর্থের নির্দেশ আধুনিক । প্দন্শ সঞ্জ” এই শুত্র দ্বারা নকারের 
লোপ হয়। দদংশিথ, দদংষ্ঠ । দংস্টী। দঙ্ক্ষ্যতি । দশ্তাৎ। অদাঙ্ক্ষীৎ। কশ ধাতু 
বিলেখন অর্থাৎ আকর্ষণ বুঝায় । ক্র, ক৭। ক্রক্ষ্যতি, কর্ষাতি । স্পৃশ, মুষ, 
কষ, তৃপ ও দৃপ ধাতুর উত্তর চ্রিস্বানে বিকল্পে সিচ হয়। ০। অক্রাক্ষীতৎ। অক্রাষ্টাম্। 
অকাঙ্গীৎ। সস অকাক্ষষঃ | বিকল্পপক্ষে ঝসহয়। অকৃক্ষতৎ। অকৃক্ষাতাম্। 
অরুক্ষন্। দহ ধাতু ভন্মীকরণ বুঝায়। দদদ্ধ। দগ্চী। ধক্ষ্যতি। অধাক্ষীৎ। 
অদাপ্ধাৎ। অধাক্ষুঃ॥। মিহ ধাতু সেচন বুঝায়। মিমেহ। মিমেহিথ । মেটা । 
মেক্াতি। অগিক্ষৎ। কিত ধাতু নিবাস ও রোগাপনয়ন বুঝায়। চিকিৎসতি । 

ংশয়ার্থে কিত ধাতু প্রায়ই বিপুর্ব্বক হয়। কারণ অমরে “বিচিকিৎস! তু সংশয়ে 
এই কিত ধাতু উদ্দাতে্ আশ্রয় করিয়৷ “চিকিৎসিতে” ইত্যাদি কেহ কেহ উদাহরণ 
দিয়া! থাকেন। নিবাসার্থে কিন্ত কেতয়তি এইরূপ হইবে। দান ধাতু খঞ্জন ও 
মান ধাতু তেজন বুঝায়। এই অবধি বহ ধাতু পর্যান্ত শ্বরিতেত। দীদীংসতি, 
দ্বীদাংসতে। শীশাংসতি, শীশাংসতে । অর্থ বিশেষেই সন হয়। অন্যত্র হয় না। 
যথা, দানয়তি । শানয়তি। পচ ধাতু পাক বুঝায়। পচত্তি। পচতে । পেচিথ, 
পপকৃথ। পেচে। পক্তা | পক্ষীষ্ট। ষচ সমবায় বুঝায়। সচতি, সচতে। ভতঙ্জ 
সেব| বুঝায়। বভাজ। ভেজতুঃ। তেজুঃ॥। ভেজিথ, বভক্থ। ভক্তা। তক্ষাতি। 
ভক্ষ্াতে। অভাক্ষীৎ। অভক্ত। রন্জ ধাতু রাগ বুঝার। এ ধাতুর নকারের 
লোপ হয়। রজতি, রঞজজতে। অরাউক্ষীৎ, অরঙক্ত। শপ ধাতু আক্রোশ বুঝায় ॥ 
আক্রোশ শব্দে বিরুদ্ধ চিন্ত। বুঝায় । শশাপ। শেপে। অশাগ্সীৎ। অশপ্ত। ত্বিষ ধাতু 

দীপ্তি বুঝায়। ত্েষতি। ত্বেষতে । তিত্বিষে । ত্বেক্ষি্ট। ত্িক্ষীষ্ট। অত্বিক্ষত। 
অস্থিক্ষাতাম্। যজ ধাতু দেবপৃজা, সঙ্গতি ও দান বুঝায়। যজতি। যজতে। 

২৫৮। * লিট্ পরে থাকিলে বচ্যাদি এবং গ্রহাদি ধাতুর অভ্যাসের সম্প্রসারণ হয়। 
সাজ । 



১৫২ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

২৫৯। বচিস্বপ্যিজাদীনাং কিতি। ৬।১। ১৫। 
বচিন্বপ্যোর্ধাযজাদীনাঞ্চ জন্প্রসারণং স্যাৎ কিতি। পুনঃ প্রসঙ্গবিজ্ঞানাদ্ 

দ্বিবম্। ঈজতুঃ। ঈজুঃ। ইয়জিথ, ইয়ষ্ঠ। ঈজে। যষ্টা। যক্ষ্যতি। 
ইজ্যাণ। যক্ষীষ্ট । অযাক্ষীৎু। অযষ্ট । টু বপ্ ১০ বীজসন্তভানে। বীজসম্ভানঃ 
ক্ষেত্রে বিকরণং গর্ভাধানঞ্চ । অয়ং ছেদনেপি। কেশান্ বপতি। উবাপ। 
উপে। বপ্তা। উপ্যাংৎ। বপ্সীষ্ট। প্রণ্যবাপ্সীৎু। অবপ্ত। বহ ১১প্রাপণে। 
উবাহ। উবহিথ। সহিবহোরোদবর্ণস্ত । উবোঢ। উহে। বোঢ়া। 
বক্ষ্যতি। অবাক্ষীৎ। অবোঢাম্ | অবাক্ষুঃ। অবোঢ। অবক্ষাতাম্ ॥ 

অবক্ষত | অবোঢাঃ। অবোট্ুম্। বস ১২ নিবাসে। পর্মৈপদী। বসতি। 
উবাষ। 

২৬০। শাসিবসিঘসীনাঞ্চ। ৮1 ৩। ৬০। 

ইণ্কুভ্যাং পরস্তৈষাং সম্য ষঃ স্যাশ। উষতুঃ। উধুঃ। উবসিথ, 
উবস্থ। বস্তা । “সস্তাদ্ধধাতৃকে” ইতি বৎস্তি । উধ্যাৎ। অবাতসীৎ। 
অবাভ্তাম্। বেঞ ১৩ তন্তুসন্তানে। বয়তি। বয়তে। 

২৩* | শাসিবসিঘসীনাঞ্চেতি। ধাঁতুসকারন্ত।প্রাপ্তে বিধিরয়ম্। ননু সুপিস ইত্যাদাবতিপ্রসঙ্গ- 

ধারণায় ধাতোঃ নকারস্ত চেদেষামেবেতি নিয়মার্থতা: শ্বীকৃত্য আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি সুত্রং ত্যজাযতামিতি 

চেন্ধবু অচাহছুঃ। আদেশাবয়বস্ত বত্ববারণায় আদেশস্তেতাংশস্্াবস্তকঃ তদ্গ্রহণে কৃতে ধাতুতিন্ন- 

সকার চেশুবতি আদেশরপস্তৈবেতি নিয়মপ্রসঙ্গবারণায় প্রত্যয়গ্রহণমপি কত্তব্যমেবেতি । অৰাৎ- 

সীদিতি। বদব্রজেতি বৃদ্ধি; । সঃ সীতি ত:। অন্তিসিচ ইতীটু। 

২৫৯। কিৎ প্রত্যয় পরে থাঁকিলে বচ, স্বপ ও যজাদ্দি ধাতুর সম্প্রসারণ হয়। 
পুনর্বার প্রসঙ্গ বিজ্ঞান হেতু দ্বিত্ব হয়। ঈভতুঃ। ঈজুঃ। ইয়জিথ, ইয়ষ্ঠ। ঈজে। 
য্টী। ষক্ষ্যতি। ইজ্যৎ। ষক্ষীষ্ট। অযাক্ষীং। অযষ্ট। বপক্ষেত্রে বীজবপন ও 
গর্ভাধান বুঝায়। এই বপ ধাতুর ছেদ্নার্থও বুঝায়। কেশান্ বপতি। উবাপ। 
উপে। বপ্তা। উপ্যাৎ। বদ্দীষ্ট। প্রণ্যবাপ্সী২ৎ। অবপ্ত। বহু ধাতু প্রাপণ 
বুঝার । উবাহ॥ উনহিথ। “সহিবহোরোদবর্ণস্ত” এই স্থত্র দ্বারা অবর্ণ স্থানে উকার 
হয়। বোড়া। বক্ষ্যতি। অবাক্ষীৎ। অবোট়াম্। অবাক্ষু। অবোঢ়। অবক্ষাতাম্। 
অবোদুম্॥ বস ধাতু নিবাস বুঝায়। এই ধাতুপরন্মৈপদী বসতি। উবাস। 

২৬*। ইণ্ ও কবর্গের উত্তর শাঁস, বস ও ঘস ধাতুর সকারের যত্ব হয়। উষতুঃ। 
উধুঃ। উবনসিথ, উবস্থ। বস্তা । আধ্িধাতৃক পরে সকার স্থানে তকার হয়। 
বত্ন্ততি। উব্যাৎ। অবাসীৎ। অবাত্তাম। বেঞ ধাতু তস্তবিস্তার অর্থাৎ বস্াদি 
বয়ন বুঝায় । বয়তি। বয়তে। 



শিউন্তভাদিপ্রকরণম্। ১৫৩ 

২৬১ 1 বেঞ্েো বযি? । ২। ৪প্রা৪১। 

ব! স্যাল্লিটি। ইকার উচ্চারণার্থঃ । উবায়। 

২৬২। গ্রহিজ্যাবয়িব্যধিবস্রিবিচতিবৃশ্চ তি পৃচ্ছতিভ্জ্জ- 
তীনাং ডিতি চ। ৬। ১। ১৬7 

এষাং কিতি ডিতি চ সম্প্রসারণং স্যাহ। যকারশ্ক প্রাণ্ডে। 

২৬৩। লিটি বয়ে। যঃ। ৬। ১। ৩৮। 

বয়ো যন্ত সম্প্রসারণং ন স্ালিটি। উয়তঃ॥ উয়ুঃ | 

২৬৪ । বশ্চান্তান্যতরভ্তাং কিতি। ৬। ১। ৩৯। 

বয়ো যস্ত বে! বা স্যাঙ কিতি লিটি। উনতুঃ। উনুঃ। বয়স্তাসাঁৰ- 
ভাবাথখলি নিত্যমিট। উনয়িণ। স্থানিনভাবেন প্রিত্বাভ৪। উয়ে। 
উবে। বয়াদেশাভাবে। | 

২৬১। উচ্চ।রণার্থ ইত্তি। ইতসণজ্ঞ।য়।মিদিত উণ্তি তু ন্ুম্ স্্দিতি ভাব; । উবায়েতি। 
গ্রহিজ্যেত্য তর বরিগ্রহণ।ছ্েঞ্ হতি নি-ধধোহর ন প্রবপ্ততত ইতাছুঃ | ্ 

২৬২। গ্রহিজ্যাবয়ীতি। গৃহাতি। গুহীতঃ। জিনাতি। জিনীতঃ। জীনঃ । উিতি বয়েরুদা- 
হরণং লানস্ত কিতি তু বচিধপিষজ।দীন।মিতি সিদ্ধ” যজাদিনু বেএঃ গাঠাৎ।  অতএবাভা ন- 

সন্প্রসারণমপি সিদ্ধস্। তেঞ ইতি । সম্প্রল।রণশিষেধস্ত লিটি। বয়ে! যঃ ইতি নিষেধ।রস্ঞা প্রনত্ততে | 
তল্ম।দ্ গ্রহিজ্যাদিবু বরিগ্রহণং স্তষ্টরর্থমেবেতি বোধাম্। 

২৬৪1 বশ্চেতি। অন্তেতানেন বয়ে! ষ ইতি পরামুশ্ঠতে তদাহ বয়ো বস্তেতি। বো বে 
কিতীত্োোষ সুবচং লটি বয়ে যইতি প্রকুততহ্বাৎ। উপদেশেহধত ইতি নিষেধমাশঙ্ক্যাহ । বয়ন্তসাব- 

ভাবাদিতি। নন্ু স্থানিনশু(সৌ বিদ্যমানত্বাৎ স্থানিবস্তাবেন তামৌ বিদামানত্বং স্লভনিতি চেদ্ 

অত্রাহঃ। শাস্ত্রীয়কার্যে হি স্বানিবন্তাবো ন তু লৌকিকে। অচস্ত।ম্বদিতি নিষেধস্ত শাস্ত্রীয়খেখপি 
সে।হত্র নতিদিগ্তঠতে। অচ হতুযুক্তেরন্বিধিহাদিতি। 

২৬১। লিট পরে থাঁকিলে বেএু ধাতু স্থানে বিকগ্পে বয়ি আদেশ হয়। বনি 
ইকার উচ্চারণার্থ। উবাঁয়। 

২৬২। কিৎ ও ডিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে গ্রহ, জা, বয়, ব্যধ, বশ, বিচ, বৃশ্চ, 
প্রচ্ছ ও ভ্রস্জ ধাতুর সম্প্রসারণ হয় । যকারের প্রাঞ্ডিতে কি হইবে পরে বলিতেছেন। 
২৬৩। লিটু পরে থাকিলে বয় ধাতুর থকারের সম্প্রসারণ হয় না। উয়তুঃ। 

উদ্ুঃ। . 
২৬৪। কিৎ ও লিট পরে থাকিলে বয় ধাতুর যকারের স্থানে বিকল্পে ব হয়। 

উবভূঃ । উবুঃ। বয় ধাতুর উত্তর তাসি প্রত্যয়ের অভাব হেতু থল্ পরে থাকিলে 

ক (২) 



১৫৪ সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

২৬৫ । তেবেঞঃ হি ৬।১। ৪০ । 

বেঞ্চে! ন সম্প্রসারণং স্যাল্লিটি। ববৌ। ববতুঃ। ববুঃ। ববিখ, 
ববাথ। ববে। বাতা । উয়া। বাসীষফ। অবাসীৎ। ব্যেঞ ১৪ 

সন্বরণে । ব্যয়তি । 

২৬৬। নব্য লিটি। ৬। ১1 ৪৬। 

বোঞ আবং ন স্যাল্িটি। বৃদ্ধিঃ। পরমপি হলাদিঃ শেখং বাধিত্বা 

ষশ্য সম্প্রসারণম্। উভয়েষাং গ্রহণসামর্থ্যাৎ। অন্যথা! বচ্যাদীনাং গ্রহা।- 

দীনার্ধনুবৃক্তেব সিদ্ধে কিং তেন। বিব্যায়। বিব্যতুঃ। বিব্যুঃ । ইভত্তার্তীতি 
নিত্যমিট । বিব্যয়িথ । বিব্যায়, বিব্যয়। বিব্যে ॥। ব্যাতা। বীয়াৎ। 
ব্যাসীষ$ । অব্যাসীশু। অব্যান্ত। হেবএ ১৫ স্পদ্ধায়াং শব্দে চ। 

২৬৫। বেঞ্ ইতি। লিটিকিম্। উত্রম্। উতবান্। 

২৬৬। নবো লিটীতি। লিটি কিম্। ব্যতাঁ। ব্ান্ততি। হলাদি শেষং বাধিত্বেতি। হলাপি- 
শেষে তু বস্ত সম্প্রসারণং স্তা্দিতি ভাবঃ। অজ্ভ্রোহকরবান্বীযস্তান্তনিট খলি বেডু ভবতীত্যাঁ- 
শক্কায়ামাহ। নিত্যমিডিতি; বীয়াদ্দিতি। সম্প্রসারণে অকৃৎসার্বেধেতি দীধধঃ | হেবঞ। শব ইতি 
সামান্ঠোক্তাবপি আকারণেরপশব্দ এবাত্র গৃহাতে ইতানৃঃ। তথা চ মাধে। যাতোহন্ততঃ মতকৃত- 
স্বরমাণ্ড দুরাদুদ্বাহুন। জুহুবিরে মুহুরাত্মবর্গয। ইতি কর্শি প্রয়োগঃ। 

তাহার উত্তর নিত্য ইট্হয়। উবয়িথ। স্থানিবপ্তাব হেতৃ ঝ্িত্বের উত্তর তঙ হয়। 
উয়ে। উবে। বয়াদেশীভাবে কিরূপ হইবে, তাহ! পরন্ত্রে বলিতেছেন। 

২৬৫।॥ লিট্ পরে থাকিলে বেঞ্ ধাতুর সম্প্রসারণ হয় না। ববৌ। ববতুঃ। 
ববুঃ। ববিথ, ববাথ। ববে। বাতা। উয়াৎ। বাসীষ্ট। অবাসীৎ। ব্যেঞ্চ 
ধাতু সম্প্রসারণ বুঝাঁয়। ব্যয়তি। 

২৬৬। লিট পরে থাকিলে ব্যেঞ ধাতুর একার স্থানে আকাঁর হয় না। বুদ্ধি 
হয়। পহলাদিশেষঃ” এই স্ত্রটার পরবর্তী হইলেও তাহার বাধ করিয়া “্লিট্যত্যাস- 
স্তোভয়েষাম্” এই স্থত্র দ্বারা উভয়ের গ্রহণ হেতু যকারের সম্প্রপারণ হুইবে। তাহা 
হইলে বচ্যাদি ও গ্রহথাদি ধাতুর অনুবৃত্তি দ্বারাই সম্প্রসারণ সিদ্ধ হইত, তবে “উভয়োঃ* 
পদের গ্রহণের প্রয়োজন কি? বিব্যায়। বিব্যতুঃ। বিবুাুঃ । “ইড়তার্তি” ইত্যাদি সুক্জ 
হারা নিত্য ইট্ হয়। বিব্য়িথ। বিব্যায়, বিব্যয়। বিব্যে। ব্যাতা। বীয়াৎ। 
ব্যাসীষ্ট॥ অব্যাসীৎ্। অব্যাস্ত। হেবঞ ধাতু স্পর্ধা ও শব বুঝায়। 



তিডন্তভাদি প্রকরণম্। ১৫৫ 

২৬৭ 1 অভ্যত্তন্য চ। ৬1 ১ পেচ৩। 

অভ্যন্তীভবিষ্যতো। হেবঞঃ সম্প্রসারণং হ্যা । ততো দ্বিত্বম্। জুহাঁব। 

ভুহুবতূঃ । জুহবুঃ। জুহোথ, জুহবিথ । জুছবে। হ্বাতা। হ্বায়াগু। 

হবাসীষ্ট। | 
২৬৮। লিপিসিচিহ্বশ্চ। ৩। ১। ৫৩। 

এভ্যশ্চে,রও, স্যাঁৎ। 

২৬৯ । আত্মনেপদেক্বম্যতরম্যাম্। ৩।১।৫৪। 

আতে। লোপঃ। অহ । অহ্তাম। অহ্ন্। অহৃত। অহাস্ত। 

অথ ছে পরন্রৈপদিনৌ । বদ ১ ব্যক্তায়াং বাচি। অচ্ছ বদতি। উবাদ। 
উদতুঃ। উবদিখ। বদিতা। উদ্যাণ্ড। বদব্রজেতি বৃদ্ধিঃ। অবাদীতু। 
টুওশি ২ গতিবৃদ্ধ্যোঃ | শ্বয়তি। 

২৬৭। হ্ব; সম্প্রসারণমত্যান্তত্ত চেতি সুত্রং ষে।গবিভাগেন ব্যাচষ্টে। অভ্ন্তস্ঞ চেতি। পূর্ববযোগস্ত 

ণৌ। চ নংশ্চঙোর্ব্বিষয়ে প্রবর্ততে । জুহাবয়িষতি। অজ্জুহবং। অভ্ান্তীভবিষাতো! হেবঞঃ ইতি। 
অভ্যন্তনিমিত্রে প্রতায়ে পরে দ্বির্বচন।২ প্র।গেব হেবঞ্ঃ সম্প্রস।রণমিতি ফলিতোহর্থ:। অভ্যন্তমন্তান্তীতি 
অভ্যান্তঃ সনাদিস্তত্ত যে। হ্বেঞ্ড তত্প্রকৃতিভূতস্তগ্তেতযাদিবা।খ্যানস্য ম্বীকারাথথ। তেন জিহ্ব।য়কিঘ্সি- 
ধতীত্য রর হেবঞঃ সম্প্রসারণং ভবতি গুলে! দ্বিত্বনিমিত্তত্বাভাবদ অতএব শিচে। দ্িত্বনিমিত্তত্বং নেতি হবং 
সন্প্রসারণমিতি যোগবিভাগঃ ক্রিয়তে । এতচ্চ আকরে স্প্টম্। 

২৬৮। লিপিসিচীতি। লিপ উপদেহে। ঘিচক্ষরণে। অলিপৎ। অসিচৎ। * 

২৬৯ | অচ্ছ বদতীতি। অচ্ছেত্যন্ত বদযোগে গতিত্বাদ্ধ।তো: প্রাক প্রয়োগ । 

২৬৭। যাহার অভ্যস্ত সংজ্ঞা হইবে এরূপ যে হেবঞ ধাতু, তাহার সম্প্রসারণ হয়। 

তৎপরে দ্বিত্ব হয়। জুঁবাহ। জুহুবতুঃ॥ জূহুবুঃ । জুহোথ, জুহবিথ । জুহুবে। 

হবাতা। হুয়াৎ। হ্বাসীষ্। 
২৬৮1 লিপ, সিচ ও হেবঞ ধাতুর উত্তর শ্চিস্থানে অঙ্হয়। অঙের অকারের 

লোপহয়। অহ্বৎ। 

২৬৯১ । আত্মনেপদে হেবঞ্ ধাতুর উত্তর বিকল্পে অঙ্হয়। অহ্বত, অহ্বাস্ত। 
অতঃপর ছুইটী পরন্মৈপদী ধাতু। বদধাতৃু কথনবুঝায়। অচ্ছবদতি | উবাদ। 
উদতৃঃ। উদ্ৃঃ। উবদিথ। বদিত। উদ্যাৎ । প্বদব্রজ” এই হৃত্র দ্বারা বৃদ্ধি হয়। 
অবাদীৎ। টু ও খিগতি ওবৃদ্ধিবুঝায়। শবয়তি। 



১৫৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

২৭০ | বিভাষাদশ্ঃ। ৬1১1 ৩০ | 
শ্বয়তেঃ সম্প্রসারণং বাঁ স্যাল্লিটি যতি চ। শুশাব। শুশুবতৃঃ। শ্বয়তে 

লিট্যভ্যাসলক্ষণপ্রতিষেধঃ। তেন লিট্যভ্যাসম্ভেতি সম্প্রসারণং ন। 
শিশ্বায়। শিশিয়তুঃ | শয়িত1। শ্বয়েৎ। শুয়াৎ। জুন্তস্তিত্যড, বা। 

২৭১ | শ্বয়তেরঃ | ৭181 ১৮। 

শয়তেরিকারম্য অকারঃ স্যাদঙি। পররূপম্ । অশত। অশ্বতাম্। 
অশ্বন্। বিভাষা ধেট্শ্বে।রিতি চও্। ইয়উ। অশিশ্িয়ৎ। ক্ষ্যান্তেতি ন 

বৃদ্ধি । অশয়ী। বুশ। যজাদয়ো বৃত্তাঃ। ভাাদিস্বাকৃতিগণঃ । তেন 
চুলুম্পভীত্যাদিসংগ্রহঃ। 

ইতি তিউন্তভাদি প্রকরণম্। 

২৭*। বিভাষা শ্বেরিতি। লিটি যঙি চেতি। লিডাডেোশ্চেতি পৃর্বস্ত্রমিভানুলধুতে ইতি ভাবত | 

উঠ্যত্র বিভাষে' লিডংশে অতুসাদো নিতাং গাপ্তে ণলাদাবগ্রাপ্তে যও'শে ত্বপ্রাপশুবিভ।মা। শোশুয়তে | 

শেখীয়তে। সম্প্রসারণং নেতি । অন্যথা শুখয়েতা।দি স্ঞাদিতিভ।বহ | 
২৭১। শ্বয়তেরিতি। অলোহগ্তাপরিভ(ষ।লভাম।হ। ইকারস্তেতি। পররাপমিতি। অতো 

লোপস্ত ন ভবতি আদ্ধীধ/তুকেপদেশে যদকারামিতি ব্যাখ্যাতত্বাৎ। উয়ডিতি। লগুপধপ্ডণাপেক্ষয়া 
অগ্চররঙগহাদিতি ভাবঃ। অঙ্বয়ীদিতি। মাহ অগ্তরঙগহাদ গুণায়াদেশয়োঃ কুতিয়োধাস্তহাদের 
বৃদ্ধিনিযোধো ভবেদ্ হতি কিমনেন খিশ্বিগ্রহণেনেতি চেদ্॥ অভ্রাভঃ। ন সিচান্তরঙ্গমন্তীতি জ্াপনার্থং 
গিশ্িগ্রহণম। তেন চিন্িপাতিজিরিণো তে ।ধঙ্বুগন্তন।ং বিনিগুভভূতীন।ঞ্চ সিচি বহিরঙগা বৃদ্ধিরেব 
ভবতি। অরায়াং। আরজর।য়াৎ। অ.চচাযীৎ। অনেনায়ীৎ ইতি । তেনেতি। উত্তঞ্চ বার্তিক* 

কৃত।। কাম্তনেকাজ্গ্রহ্ণং ঢুপুষ্পাদ্ঘমিতি চুলুম্পতীতি। লুম্পতীতার্থঃ। চুবুম্প লোগে ইতি 
'কবিকপ্পদ্রমে উত্তত্ীৎ। হতি ভাদয়ঃ। 

২৭০ | লিট ওযঙ্ প্রহার পরে থাফিলে শ্বি ধার বিকল্পে সম্প্রসারণ হয় । 
শুশাব। শুশুনতুঃ | শশি ধাতব উর আভাস লক্ষণেব পভিষেধ হয়, এই হেতু 

প্লিট্যভ্যাসম্ত” এই স্থত্রদ্বারা লিট্ পরে থাকিলে অভাসের সম্প্রসারণ হইবে ন|। 

শিশ্বায়। শিশবিয়তুঃ। শ্বয়িতা। শ্বয়েৎ। শুয়াৎ। "জ্ স্তস্তি” এই ত্র স্থারা 
বিকল্প অঙ্ হয়। দ 

২৭১। অও. পরে থাঁকিলে শ্বি ধাডুর ইকাঁর স্থানে অকার হয়।. অকার হইলে 
পররূপ হইবে । অশ্বং। অশ্বতাঁম্।. অশ্বন্। “বিভাষা ধেট্শ্বোঃ” এই শুত্র দ্বার 

চউ্ হইবে । ইয়উ.। অশিশিয়ৎ | দন্ধ্যন্তেতি” এই সুত্র দ্বার। বৃদ্ধি হইবে 'না। 
অশ্বয়ীৎ। যজাদি ধাতু সমাপ্ত। “ভদি ধাতু আকৃতিগণীয়। সুতরাং চুলুস্পতি 
ইত্যাদি পদ হইবে । ইতি তিউভ্তভাদিগ্রকরণ। 



অথ তিঙভ্তাদাঁদিপ্রকরণমূ । 
১। খতেরীয়ড়। ৩। ১। ২৯। 

খতিঃ সৌত্রস্ত্মাদীয়উ স্যাৎ স্বার্থে। জুগুপ্লায়াময়ং ধাতুরিতি 
বহবঃ। কৃপায়াঞ্চেত্যেকে। সনাদ্যন্তা ইতি ধাতুত্বম্। খতীয়তে। খতীয়াঞ্চক্রে। 

আর্দধাতুকবিবক্ষায়ান্থ। আয়াদয় আর্দধাতৃকে বেতীয়উভাবে শেষাৎ 

কর্তরীতি পরস্মৈপদম্। আনন । 'র্তিষ্যতি। আন্তীঙ। অদ ১ ভক্ষণে। 

দ্বৌ পরস্মৈপদিনৌ । 
২। অদিপ্রভৃতিভা? শপঃ। ২। ৪1 ৭২। 

লুক্ স্যাৎ। অন্তি। অন্তঃ। অদন্তি। 

৩। লিট্যন্ততরন্তাম্। ২। ৪1 ৪০ । 

অদে! ঘস্৯ বা শ্যাল্লিটি । জঘাস। গমহনেত্যাপধালোপঃ | তন্থয চর্বিবিধিং 
প্রতি স্থানিবন্তাবনিষেধাদ্ ঘন্ত চত্বম্ । শাসিবসীতি বত্বম্। জক্ষতৃঃ। 
জক্ষুঃ। ঘসেস্তাসাবভ।বাখলি নিত্যমিট। জঘসিথ। আদ। আদতুঃ। 
ইডত্যর্তীতি নিত্যমিট। আদিথ। অন্তা। অতস্ততি। 

১1 খতেরীয়ভিতি। তান্তে।হয়ং ধ|তুরিকারনির্দিষ্টো৷ ন ত্বিকারাস্তঃ | বঞ্চিলুঞ্চাতশ্চেতি 

নির্দেশাৎ। কেচিত্ত, ঈয়ঙ ইতি দীর্ঘেচ্চারণাত্তাপ্তোহয়মিতি জ্ঞায়তে ইদন্তত্বে হি সবর্ণদীখেশৈ 
মিদ্ধেরিয়ঙমেব কুযা।দিতাহস্তচ্ত্ত্যমূ। ইদপ্তত্ব হ্বেরনেকাচ ইতি যণী সবণদীর্ষস্ত বাধাৎ। নচ 
খতের্যঙউবিধাবকৃৎসার্রবেতি দীর্যোপপত্তের।য়ঙ্বিধানং তান্তত্বে লিঙ্গং তবত্যেবেতি বাচ্যম্। যঙ.. 
বিধো সন্ভঙে।রিতি দ্বিাপত্তেঃ। কৃপায়ঞ্চেতি। অত্রনঞ্চ ধতীয়। চ দ্বণীয়। ৮ ঘ্ৃণার্থক। ইতি। জুগুপা। 

করুণা দ্বণা ইতি চামর;। ্ | 

১। খতি এই ধাতুটী সুত্রপঠিত। তাহার উত্তর স্বার্থে ইউ, আদেশ হয়। 
অনেকের মতে এই ধাতু জুগুপ্সাবাঁচক, অগ্ঠ মতে কৃপাবাচক। “সনাদান্ত” এই সুত্র 
দ্বারা ধাতুত্ব হয়। খাতীয়তে। খতীয়াঞ্চক্রে। আদ্ধধঃতুক বিবক্ষায় কিন্তু “নাদাদয় 

' আর্দধাতুকে বা” এই সুত্র দ্বার! ঈয়ঙ আদেশ হইলে “শেষাৎ কর্তরি” এই সুত্র দ্বার] 

পরন্মৈপণী হইবে। আনর্ত। অর্তিব্যতি। আর্তীং। অদ ধাতু ভক্ষণ বুঝায়। 
এই ছুইটা ধাতু পরট্্পদী। | 
২। অদাদিগণীয় ধাতুর উত্তর শপের লুক্ হয়। যথা, অন্তি। অত্তঃ। আস্ত ॥ 
৩। লিটু পরে থাকিলে অদদ ধাতু স্থানে বিকল্ে ঘস্লাদেশ হয়। জখান। 

"গমহুন” এই কুত্র দ্বারা উপধার লোপ হয়। তাহার চত্ববিধি বিষয়ে স্থানিবস্ভাৰ 



১৫৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

৪1 হুঝল্ভ্যো একৃদ্ধিঃ । ৬। ৪1 ১০১। 

হোবলিন্তডেভ্যশ্চ হেপ্দিঃ স্তা। অদ্ধি। অন্তাৎ। অদানি। 

৫| অবঃ সর্ব্বেষাম। ৭1 ৩।১০০। 

অদঃ পরশ্ঠাপৃক্তসার্ববধাতুকম্ঠাডাগমঃ শ্যা। সর্বমতেন। আদণু। 
আত্তাম। আদন্। আদঃ। আত্তম। আত্ত। আদম। আদ্। আগ্ম। 

অদ্যাৎ। অদ্যাতাম্। অন্ুযুঃ। অদ্যাৎ। অদ্যাস্তাম্। অদ্যাস্থঃ। 

৬। লুঙ্সনোর্ধম্৯। ২। ৪1 ৩৭। 

অদে! ঘস্৯ হ্যাৎ লুডি সনি চ। ৯দিত্বাদঙ,। অঘসগ। হন ২ হিংসা- 
গত্যোঃ॥ প্রণিহস্তি। 

৪। স্বর্ধলভোো হেপ্ধিরিতি। জুহুধি। ঘমসিভসোরৃলীত্যতে। হলীত্ানুবর্তা হলাদেরিতি ব্যাখ্যানাদ্ব 

রুদিছি স্বপিহি ইত্যাদাবিডাদেহেদ্ির্ন ভবতি অত্তাদিত্যত্র তু ধিতাৎপরত্বাত্তাঁতঙি কৃতে স্বানিবস্তাবেন 

পুনর্ষিতস্ত সকৃদগতাবিতি স্যায়ন্নেতাহছঃ। অন্তে তু হেদ্ধি্রিতার স্থাশ্ত।দেশয়োহ্বয়োরপি ইকার 

উচ্চারণার্থ ইতি হকারস্ত ধকার আদেশঃ। তেন হলীত্নুবৃতিরে্ন কর্তবা। নাপি তাতডে ধিত্বপ্রসঙ্গ 

ইতি সকৃদগণ্তন্তা য়াশ্রয়ণমপি মাস্ত্িতাহুঃ। 

৫। অদঃ সন্দেযামিতি। অঙ. গার্গাগালবয়োরিত্যত অভডিত্যন্থুবর্ততে । গার্গযগালবয়োরিত্যন্য 
ত্বমুবৃত্তিশঙ্ক।ং নিবারয়িতুং সর্ধষাং গ্রহণম্। 

৬1 লুঙ্সনোরিতি । জিঘংসতি। প্রণিহ্দীতি। নের্গদেতি ণত্বম্। 

নিষেধ হেতু ঘস্থানে চত্বর হয়। *শালিবসি” এই স্থত্র দ্বারা! যত্ব হয়। জক্ষতুং। 
জক্ষুঃ। ঘস স্থানে তাসের অভাব হেতু থল্ পরে তাহার স্থানে নিত্য ইটু হয়। 
জঘসিথ। আদ। আদতুঃ। “ইড়ত্যপ্তি” এই সুত্র দ্বার নিত্য ইট্হয়। আদিথ। 
অন্তা। অত্ম্ততি। 

৪। হু ধাতু ও ঝলন্ত ধাতুর উত্তর হি বিভক্তি স্থানে ধি আদেশ হয়। অন্ধি। 
অতাৎ। অদ্দানি। 

৫। সর্ববৈয়াকরণ মতে অদ ধাতুর উত্তর অপৃক্ত সার্বধাতৃকের স্থানে অড়াগম 
হয়। আদং। আত্তাম। আদন্। আদঃ। আতম্। আত্ব। আদম্। আদ। 

আদ্ম। অদ্যাৎ। অদ্যাতাম্। অছাঃ। অদ্যাৎ। অদ্যাম্তাম। অদ্যান্ুঃ | 
৬। নুঙ,ও সন্ পরে থাকিলে অদ ধাতু স্থানে ঘস্্* আদেশ হয়। ৯কার 

ইৎ হুইল বলিয়! অদ ধাতুর উত্তর অঙ. হয়। অঘসৎ্। হন ধাতু হিংসা এবং 
গতি বুঝায়। প্রণিহস্তি। 



তিওস্তাদাদিপ্রকরণম্। ১৫৯ 

৭1 'অনুদাক্তোপদেশবনতিতন্ঞ্র্যোদীনামনুনাসিকলো পো 
ঝলি কিউতি। ৬।৪। ৩৭ 

অনুনাসিকেতি লুপ্তবন্ঠীকং বনতীতরেষাং বিশেষণম্ | অন্ুনীসিকা- 

স্তানামেধাং বনতেশ্চ লোপঃ স্যাজঝলাদৌ ক্ডিতি পরে । যমি রমি নমি 

গমি হনিমন্যতয়োহনুদাক্তোপদেশাঃ। তনু ক্ষপু ক্ষিণু খণু তৃপু ঘ্বণু বসু 

মন তনোত্যাদয়ঃ। হতঃ। স্পন্তি। | 

৮1 বমোর্বরা । ৮1 ৪1 ২৩। 

উপসর্গস্থান্নিমিন্তা পরস্ঠ হস্তের্স্য ণো। বা স্যাদবময়োঃ পরয়োঃ। 

প্রহণ্ি, প্রহন্মি। গ্রহণ, প্রহহ্থঃ। হো হস্তেরিতি কুত্বম। জঘান। 
জন্ঘতুঃ। জদ্,। 

৭। অনুদাত্তোপদেশ ইতি। যদ্যতর এতেষাম্ অনুনাসিকলোপ ইতি ব্যাখ্যায়েত তদ। মগ্যাতেসূ- 
মহমিহমুচমন্জাদীনাঞ অনন্তন্ঠ।পি লেোপঃ স্তাত্তখ] চ মতং নতঃ নন্ধঃ মীটঃ মগ্র ইত্যাদি ন সিধ্যেছ্ 

অত আহ। লুপ্তব্ীকমিতি। বনতীতরেষামিতি । বনতেরবাভিচারাদ্বিশেষণং ব্যর্থমিতি ভাবঃ॥ 
বতিঃ ইহ জিনি তিতুত্রেতি ইগরিষেধাজ্ঝলি স্ষিতি লোপঃ। লোপঃস্তাদিতি । অলোহস্ত্যন্তেতি ভাবঃ? 
অন্ুুনাসিকাস্তাহমুদাত্েপদেশান্ দর্শর্তি । যমিরমিতি | তনোত্যাদীনপান্থনাসিকান্তান্ দর্শয়তি। 

তনুক্ষণুক্ষিণিতি । করে।তিবর্জিতাস্তনে।তা।দয়ো নব তন্মধো সনোতেঞ্জনসনখনামিত্যাত্বং বক্ষ্যতীতি 
ম স পরিগণিতঃ। ততঃ ক্ষতুঃ ক্ষিত ইতাদীম্থাদাহরণানি। তনোত্যাদীন।মুদিত্বাৎ ৎকায়ামিড়ি' 

কর্পনান্রিষ্ঠায়াং নেট । অনুনাসিকাভ্তানামিতি কিম্। শক্তঃ রুদ্ধ:ং। বলীতি কিম্। গমাতে 
নমার্তে । কিতীতি কিম্। গন্তা মন্তা। জঘান জন্বতুরিতি। ষদাপাত্রাত্যাসাচ্চেতাস্ঠাপি প্রবৃত্তিরপ্তি 
তথ।পান্তরঙ্গতাদ ছে। হস্তেরিতুাপন্তস্তম্। আভতীয়তয়েতি। সম্িপাতপরিভাষয়াপি হেলুঙ নেতি 
বন্ধুং শক্যমিতি কেচিৎ তন্মন্দম্। অতে। হেরিত্যা রস্ত সামর্থ্যাত্বস্ত। অপ্রবৃত্তেরিতি নব্যাঠ। 

৭। বঝঁলাদি কিং ডিৎ প্রত্যয় পরে খাকিলে অন্থনাসিকান্ত তন প্রভৃতি ধাতুর 

এবং বন ধাতুর অন্তের লোপ হুয়। এই স্থত্রে অস্থনাসিক এই পদটা লুপ্তবষ্ঠীক । 
ইহ বন ধাতু ভিন্ন অন্তের অর্থাৎ তনাদ্দিরই বিশেষণ । যম, রম, নম, গম, হন ও মনন 
এই ধাতুগুলি অন্থদান্তোপদেশ অর্থাৎ অনুনাসিকান্ত । তন, ক্ষণ, ক্ষিণ, খণ, তৃণ, স্বণ, 
বন ও মন এই ধাতুগুলিকে তন প্রতৃতি ধাতু কহে। হতঃ। জ্স্তি। 

৮। বও মপরেখাকিলে উপসর্গ নিমিস্তের উত্তর হন্ ধাতুর নকারের বিকরে 
পত্ব হয়। প্রহদ্সি, প্রহন্মি। প্রহণঃ, গ্রহন্বঃ । “হো! হত্তেঃ”় এই হুত্র দ্বার! হন্ 
ধাতুর হস্থানে কুত্ব অর্থাৎ ঘ হয়। জঘান। অসতুঃ। অঙ্গ. । 



১ ৬০ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৯। অভ্যাসাচ্চ ৮& ৭1৩1 ৫৫। 

অভ্যাসাৎ পরশ্ঠ হন্তেহহ্য কুত্বং স্যা। জঘনিথ, জঘস্থ। হস্তা। 

খাকনোরিতীট্। হনিধ্যতি। হস্ত । হতাশ । প্রন্থু। 

১০ | হন্তেজ্জঃ | ৬1৪1 ৩৬7 

হৌপরে। আভীয়তয়া জস্যাসিদ্বত্বাদ্ধের্ন লুক্। জহি। হনানি। 
হনাব। হনাম * অহন্। অহতাম্। অন্পন্। অহনম্। 

১১। আদ্ধধাতৃকে । ২1৪1 ৩৫। 
ইত্যধিকৃত্য | 

১২। হনে বধ লিড। ২। ৪। ৪২। 

১৩। লুডিচ। ২।৪। ৪৩। 

বধাদেশোহদন্তঃ। আদ্ধধাতৃক ইতি বিষয়সপ্তমী। তেনাদ্ধধাতুকো- 
পদেশে অকারান্তত্বাদোতা (লাপঃ। বধ্যা। বধ্যাম্তাম। আদ্ধধাতুকে 
দিম । বিধ্যাদৌ | হন্যাৎু। হন্তেরিতি পত্বম্্। প্রহণ্যা। অবধীশু। অথ 
চত্বারঃ স্বরিতেতঃ। দ্বিব ১ অপ্রীতৌ। ছেষি, দ্বিষ্টে। দ্বেষ্টা। 
দ্েক্ষ্যতি, দ্েক্ষ্যতে । ছেষ্ট,। দ্বিষ্টাৎ। দ্বিভূটি। দ্বেষাণি। দ্বেষাবহৈ। 
অছেটু। 

১৩। বধাদেশে! অদন্ত ইতি। তেন আদেশোপদেশে অনেক।চ্ত্বাৎ অবধীদিতাত্রেকাচ ইতীগ্রিষেধা- 

প্রবৃহ।বিডদেৌ। সিচ্যতো। হলাদেরিতি প্রাপ্ত বুদ্ধিরল্পোপস্য স্থানিবন্বন্নেতি ভাবং। দুহ প্রপুরণে। 

প্রপুরণং তাজনম্। লঙদপীতি। অদ্প্ধ। অছুপ্ধাঃ। অধুষ্ধম্। অদ্ুহ্বহি। দ্বিহ। উপচয়ে| 
হৃদ্ধিঃ | প্রণির্দেক্দীতি। নের্গদেতি পত্বমূ। আলিক্ষতেতি। শল ইগুপধেতি ক্সঃ। অলিক্ষাতাম্। 

৯। অভ্যাসের পরস্থিত হন ধাতুর হস্তানে ঘহয়। জঘনিথ, জঘন্থ। হস্তা। 
প্ধান্ধনোঃ” এই সুত্র দ্বারা হন ধাতুর উত্তর ইট হয়। হনিষ্যতি। হস্ত। হতাৎ। 
ুস্তু। 

১০। হি বিভক্তি পরে থাকিলে হন ধাতুর হস্তানে জ হয়। আভীয়তা হেতু 
জকারের অসিদ্ধত্ব হওয়াতে হির লুক হয় লা । জহি। হনানি। হনাব। হনাম। 
অহন্। অহতাম্। অগ্নন্। অহনম্। 

১১। আর্দীধাতুক বিষয়ে। এইটী অধিকার স্ুত্র। অর্থাৎ এই অবধি সার্ক 
ধাতুকের প্রকরণ পর্যাস্ত আর্ধকাতুক প্রকরণ চলিবে । 

১২। লি. বিভক্তি পরে থাকিলে হন ধাতু স্থানে বধ আদেশ হয়। 



তিওন্তাদাদি প্রকরণম্ । ১৬৯ 

১৪1" ভিষশ্চ ? ৩1 ৪। ১১২ 

লড়ো বের্জস্ বা স্যাৎ। অদ্বিধুঃ,। অদ্বিষন্1 অদেষম্। ছ্বিধীত। 
ভ্বিক্ষীষট।. অদ্বিক্ষ। ছুহ ২ প্রপুরণে। দোদ্ষি। দুগ্ধঃ। ধোক্ষি। 
ছুগ্ধে। খুক্ষে। ধুগ্ধেব । দোগ্ধু 1 ছুপ্ধি। দোহানি । ধুক্ছু। 
ধুম. । দেোছৈ। অধোক্। অদোহম্। অদুগ্ধম্। অধুক্ষত। অধুক্ষত | 
লুগ্থ! ছুহেতি লুক্পক্ষে তথাস্ধ্বংবহিষু লঙ্বদপি। দহ ৩ উপচয়ে। উপচয়ো 
বৃদ্ধিং | প্রণিদেগ্ধি। লিহ ৪ আস্বাদনে । লেটি। লীঢঃ। লিহস্তি। লেক্ষি। 
লীডঢে। লিক্ষে। লীদবে। লেটু। লাড়াম্। লেহানি। অলেট্। 

অলিক্ষত । অলীঢ। অলিক্ষাবহি। চক্ষিভ্ ৫ ব্যক্তায়াং বাচি। অয়্ং 
দর্শনেহপি 1 ইকারোহনুদান্তো যুজর্থঃ। “বিচক্ষণ প্রথয়ন্” 1 নুম্ 
তুন।  অন্মেদিত ইতি ব্যাখ্যানাু। ভকারস্ত অনুদাতেত্বপ্রযুক্তমাত্মনে- 
পদমনিত্যমিতি ভ্ভাপনার্থঃ। তেন “স্ফায়মিন্মোকসন্ধিরিত্যাদি” সিধ্যতি | 
চষ্টে। চক্ষাতে। আদ্ধধাতুকে। ইত্যধিকৃত্য । 

অলিক্ষস্ত। অলীটেতি। লুখ্ব! হ্ুহেতি ব! পুকৃ॥ ক্জলীঢাঃ। ' অলীঢুম্। চক্ষু দর্শলেহগীতি। 
বিশ্ব গ্লপা অভিচষ্টে শচীতিরিহ্যনত্র দর্শনার্থত্ধেন বাপ্যাতত্বাপ্দিতি ভাবং। যুজর্থইভি। অনুদান্তেতশ্চ 

হলাদেরিতি যুচ। অস্তেদিত ইতি । ইদ্দিত ইতি মুস্থিধো গে।ঃ পাদান্ত ইত্যল্মাদস্ত ইতান্ুবর্তত ইতি 
ভাব: এব মুসগমশক্কানুখান।য় চক্ষিঙ ইকারস্থ।নে অকার এব আসন্তুমুচিতঃ। অনুদাত্তত্বেনৈব 
তি সিন্ধে গুকারে! বার্থ ইত্যাশঙ্কাহ। উকারস্ত্িতি। স্ফারন্্রিতি। স্ফায়ী বৃদ্ধাবিতানুদাতেতো 

লটঃ শত্রদেশঃ। চষ্টে ইতি। স্কোরিতি কলোপঃ ইত্বম্। 

১৩1 লুঙ. পরে হন ধাতু স্থানে বধাদেশ হয় । বধাদেশ অকারাস্ত। আদ্বধাতুক 
পদটাতে ষে সপ্তমী উহা! বিষয়ে বুঝিতে হইবে । অতএব আদ্ধধাতুক উপদেশ বিষয়ে 
অকারান্তত্ব হেতু অকারের লোপ হয়। বধ্যাৎ। বধ্যান্তাম। আর্ধধাতুক ভিন্নস্থলে 
কিরূপ হইবে। বণা, বিধ্যাদো চন্তাৎ। “হস্তে:” এই স্ত্র দ্বারা পত্ব হয়। প্রহণ্যাৎ। 
অবধীৎ। অতঃপর :৪টী উভয়পদী ধাতু কথিত হইতেছে । দ্বিষ ধাতু অশ্্রীতি বুঝায় । 
ছেষ্ট। ঘ্বিষ্টে। ছেস্ট। হ্বেক্ষ্যতি। দেক্ষ্যতে | দ্বেই্। দষ্টাৎ। ঘিড়টি। 
ছ্েযাণি। হেষৈ। দ্বেষাবহৈ। দ্বেষামহৈ। অগ্দেট্। 

১৪1 ছিষ ধাতুর উত্তর লঙের ঝি স্থানে বিলে জুস্ হয়। অন্বিবুত । অদ্বিষন্। 
অদ্বেবস। দ্বিবীত। দ্বিক্ষীষ্ট । অছিক্ষৎ। ছৃহ ধাতু প্রপুরণ বুঝার়। দোস্ধি। 
ছুগ্ধ। ইত্যাদি । “লুক বা! ছহেতি” এই স্থত্র দ্বারা লুক্ পক্ষে থাস্ ধবম্ ও বহি পরে 
লঙডের চটা়.কার্মা হয়। দিহ ধাতু উপচয় বুঝায়। উপচন় অর্থাৎ বৃদ্ধি। প্রণিধেগ্ধি। 
লিহ ধাতু আন্বাদন বুঝায় । লেটি। ইত্যাদি। চক্ষ ধাতু ৰাক্য বুঝায়। এই 
ধাতু দর্শনার্থও হয়। ইকার অন্দাত্ত যুজর্থ। “বিচক্ষণঃ প্রথয়ন্৮। অন্তেদিতঃ” 

ক. (২১) 



১৬২ সিঙ্ধাস্তকৌমুদী ৷ 

১৫। চক্ষিউঃ খু/াঞ। ২। ৪1 ৫৪1 

১৬। বালিটি। ২।৪।৫৫। 

অত্র ভাষ্যে ক্শাদিরয়মাদেশঃ। অসিদ্ধকাণ্ডে শস্য যো বেতি শ্হিতম্ ৷ 
ভ্রিত্বাৎ পদদ্বয়ম্। চখ্যৌ । চখ্যে | চকৃশৌ । চক্শে । চয়ো 
দ্বিতীয়া ইতি তু ন চত্বশ্ঠাসিদ্ত্বাৎ । চচক্ষে । খ্যাতা। ক্শাতা। 
খ্যান্ততি । খ্যান্ততে । ক্শাস্ততি। ক্শাশ্যতে । অচষ্ট। অচক্সীতু। 
খ্যায়াৎ। ক্শায়াৎ। ক্শেয়াহ। 

১৭। অশ্ততিবক্তিখ্যাতিভ্যোহঙ। ৩। ১। ৫২। 
এভাশ্চেরও,। অধ্যৎু। অধ্যত।" অক্শাসীৎ । অক্শাস্ত । বঞ্জভনে 

কৃশাএ নেষ্টঃ অনয়োশ্চ। ০। সমচক্ষিষ্টেত্যাদি। অথ পুচ্যস্তা. অনু- 
দাত্তেতঃ ! ঈর্ ১ গতো কম্পনে চ। ঈর্তে। ঈরাঞ্চক্রে। জঈরিতা । 
ঈরিষ্যতে । ঈত্তীম্। ঈর্ঘ। ঈধ্বম্। এরিষ্ট। ঈভ ২ স্ভুতৌ। ঈট্রে। 

১৭। খ্শ।দিরিতি। তেন পুঙ্থানমিতাত্র পুমঃ খয্াম্পর ইতি কুত্বং নেত্যাদি পূর্ববার্ধ এবোক্তম্। 
অসিদ্ধকাণ্ডে হতি। শত্বপ্রকরণানস্তরমিতি শেষ: । তেন পর্যযাখ্যানমিতাত্র শকারেণ ব্যবাধনতে কতা 5 

ইতি ণত্বং ন। তথা ্প্রখোন নিবৃতং সৌপ্রখ্যং তত্র ভব: সৌপ্রখ্টারং বত্বস্তাসিত্ধতাদ্ ধস্বয়োপধাদিতি 
বুঞ্চ ন কিন্তু চছ এবেতি বোধাম্। অগষ্টেতি । স্কোরিতি কলোপঃ। &ুঁত্বম। অন্ততিবর্ভিখ্যাতীতাত্র 
বিধিস।মর্থাদ্যত্বং নাসিদ্ধন্। শ্বতন্ন্ত খ্যাধাতোঃ সার্ধবধাতুকমাত্রবিষয়তয়া বক্ষাসাপত্বাৎ। পুষা- 
পাঠদডি পিদ্ধে তওর্থং গ্রহণমিতাদি পুব।দিদিধু বক্ষ্তি। বর্তীতি। করবে বচিঃ ঘচ পরিভাষণ 
ইতি উভক্ষেগ্রহণষ্। ঈর ঈরিতা। ঈরিফাতে। জডি ব্রর্ত। এরাতাম্। এরত। এ্ররি। 

উর্নহি। এ্মহি | | 
কপি 

এই সুত্র দ্বার! মুম্ হইবে না ইহাই ব্যাধ্যাত হইয়াছে । অন্ুদাত্েত্ প্রযুক্ত আত্মনে- 
গ্রদ অনিত্য, ইহ। জানাইবার জন্য চক্ষিঙ্ ধাতুতে ওকার অনুবন্ধ আছে। অতএব 
“স্কায়ন্ নির্োক সন্ধি” ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হয়। চষ্টে। চক্ষাতে। জার্দধাতুক 
'বিষয়ে কিরূপ হইবে ? তাহ! বলিতেছেন । : 

১৫) আদ্িধাতৃক বিদয়ে চক্ষ ধাতু স্থানে খাঞ আদেশ হয়। 
১৬। লিট্ পরে থাকিলে চক্ষ ধাতু স্থানে বিকল্পে খ্যাঞ্ আদেশ হয়। এইস্বলে 

ভাষো এই আদেশটা কৃশাদি। 'অসিদ্ধকাণ্ডে “শম্তযে। বেতি” এই স্তর দ্বার বিকলে 

'শকার স্থানে কার হয়। ঞ ইত যায় বলিয়! এই ধাতু উভয়পদী। চখোী । চথ্যে। 

চকুশৌ | চকশে। ণচয়ো। দ্বিতীয়া” এই সুত্র দ্বার। “চয়” প্রত্যাহার স্থানে অর্থাৎ 
'চকার স্থানে চত্বর অসিদ্ধত্ব হেতু খকার হইল না । চচক্ষে। ইত্যাদি 

১৭। অন্ততি আস ধাতু, বচ ধাতু এবং খা। ধাতুর উত্তুর শ্চিস্থানে আঙু আদেশ 

হয়। অথাৎ ইত্যাদি । "বর্দনে কশীঙ, নেষ্টঃ অশনগ্োগ্চ এই খ্াস্তিফ হু স্বায়। 



তিডস্কাদাদিপ্রকরণম্। ১৬৩ 

১৮ | ,ঈশং সে। ৭। ২। ৭৭ ৬» 

১৯। উঈড্জনোধের্ চ। ৭1 ২। ৭৮। 
ঈশীভ্জনাং সে ধেব শব্ঘয়োঃ সার্ববধাতৃকয়োরিটু হ্যা । যোগব্ভাগে!, 

বৈচিত্র্যার্থঃ। ঈডিষে । ঈডিধেব। একদেশবিকৃতম্তানন্যত্বাৎ। ইডিদ্ব। 
ঈডিধবম্। বিকৃতি গ্রহণেন প্রকৃতেরগ্রহণাৎ্ । এভ্ধবম। ঈশ ও এশ্র্ষো। 
ঈষ্টে। ঈশিষে। ঈশিধ্বে। আস ৪ উপবেশনে। আন্তে। দয়ায়াসশ্চ | 
আপাঞ্চক্রে। আস্ম্ব। আধ্বম্। আসিফ । আডঙঃ শানু ৫ ইচ্ছায়াম্। 
আশাস্তে। আশাসাতে। আত্পুর্ববত্বং প্রায়িকম্ । তেন “নমোবাকং 
প্রশাম্মহে” ইতি সিদ্ধম। বস ৬ আচ্ছাদনে। বস্তে। বস্সে। বধ্বে। 
ববসে। বদসিত।। কসি গতিশাসনয়োঃ। কংস্তে। কংসাতে। কংসতে। 
অয়মনিদ্দিদিত্যেকে । কম্তে। তালব্যান্তোহপ্যনিদিৎ। কষ্টে । কশাতে। 
কক্ষে । কড্ছে। পিসি ৭ চুম্বনে । নিংস্তে। দন্তযান্তোহয়ম্। আভরণকারস্ব 
তালব্যান্ত ইতি বন্রাম। ণিজি ৮ শুদ্ধো । নিডক্তে। নিঙেক্ষ। নি্রিতা। 
শিজি ৯ অব্যক্তে শব্দে । শিডক্তে । পিজি ১০ বরণ্ণে। সম্পঙ্চনে ইত্যেকে। 
উভভয়ত্রেত্যন্যে । অরয়বে ইত্যপরে । অব্যক্তে শব্দে ইতীতরে । পিড্ক্তে। 
পৃজীত্যেকে । পৃর্তিক্তে । বৃজী ১১ বর্ভনে । দন্ত্যোষ্ঠাদিরয়ম্। ঈদিগু। বুক্তে। 
বজাতে । বুক্ষে । ইদিদিত্যন্যে | বুঙক্তে । পুচী ১২ সম্পচ্চনে । পৃক্কে । যু 

১৩ প্রাণিগর্ভবিমোচনে | সুতে। স্থযুবে। সোতা, সবিতা । ভূস্তবোরিতি 
গুণনিষেধ2। স্বৈ । সবিষীষ্ট । অসবিষ্ট, অসোষ্ট । শীঙ. ১৭ স্বপ্রে। 

১৮ ঈশং সে ইতি । যথাশ্রতস্তত্রন্ত।সে ঈশো ধেব শবে পরে ঈশিধ্বমিতি ন সিধ্যেদত আছহ। 
ঈশীড্জনামিতি। বৈচিক্রার্থমিতি। ধেবে ইতান্ত পূর্বক্রাপকর্ষ:। সে ইত্যন্তোত্তরত্রানুবৃত্তিরিতোবং 
বিচি ব্রবোধার্থ ইত্যর্থঃ ' ইহ কাশিকাদৌ। জনেরুদাহরণমুক্তম। তথ! ছি। জনী প্রাছুর্ভাবইতাম্ম।ৎ 

শ্নস্হান্দসো লুক উপধালোপাভ।ব্চ । জনিষে। জনিধ্বে। জনিধ। জনিধ্বম্। জন জননে 
ইতি জবিকরণন্তাপুযুপধালেপে ব্যতিজজ্িষে। বাতিজজ্ঞিধ্বে। কত্তরি কর্মবাতিহার ইতি তগ। 
নমোবাকমিতি | লমত্তে কুদ্রমন্তব ইত্যাদি নমোব্চনম্। বচের্খঞ। চজোরিতি কুত্বম্। ববসে 
ইডি । বাদিত্বাদেকাতাসলোপৌ ন ণিনি চুম্বনে । বভ্রামেতি। নুম্ বিসর্জনীয়েতি সুত্রে 

ববতিপদময়ধাদি(ভিরুকং মুমাদিভিঃ প্রত্যেকং বাবায়ে বত্বমিধ্যতে তেন নিঃসে নিংস্স্বে ইত্যত্র ন 

বর্জনার্থে কৃশাঞ আদেশ ইষ্ট হইবে না এবং অস্ ও অন্ প্রতায় পরে থাকিলেও 

ইষ্ট হ্ট্ুবে। সমচক্ষি্ট । ইত্যাদি। অতঃপর পৃচ্ ধাতু পর্য্যন্ত অন্ুদাত্রেত ধাতু 
কথিত হইবে ।  ঈীর ধাতু গমন ও কম্পনার্থ বুঝায়। ঈর্ভে। ঈরাঞ্চক্রে । ঈবিভা। 
উনিযাতে। ইর্তাদ। ঈত্ঘ। ঈধ্বস্। ীরিষউ। উড় ধাতু অ্বতি বুবীক্ব। উট্ে। 



৩৬৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

২০। শী? সার্কখাতুকে গুপঃ। ৭1১1 ২৯। 
কৃডিতি চেত্যস্থাপবাদঃ | শেতে। শয়াতে। | 

তষতীতি।? তঙচ্চান্ত সান্তত্বে যুজাতে । শাস্ততে তু ব্রশ্চার্গিষতে যচোরিতি কত কবর্গাৎ পরছ্ছে বং 
সু্বারগিতি প্রত্যুত্ধাহরপমিদং ন সঙ্গচ্ছত ইতি তাবঃ। পির্জি শুদ্ধো। অনিটকেধু পিজিরিতি 
জৌছেত্যাদিকস্ত . গ্রহণাদয়ং সেডিতি ধ্বনরতি । দিগ্রিতেতি। শিজি অব্যত্তে শবে । ক্তপ্রতাকে 
শিঞ্জিতস্। আবন্ঠকণিম্তস্তাৎ ভীপি শিঞ্জিনী। তুবশানাস্ত শিকপ্গিতস্। মৌবাঁ জ্ঞা পিগ্রিনী গু? 
ইতি চামরঃ | নুযুবিষে ইতি । স্বরতিস্থতীতি বিকল্পং রাধিত্বা শ্রযাকঃ কিতীতি নিষেধে প্রাপ্ডে 

কাধিনিযমান্লিতামিট। শীঙ্ন্বপ্রে। | 

২*। কিডতি চেত্যন্তেতি। অস্ত্র সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরিতানেন সিদ্ধমিতি তাবঃ ॥ 

১৮।১৯। ঈশ, ঈড় এবং জন ধাতুর উত্তর সার্বধাতৃুক সে ও ধেক 
 প্রতায়ের স্থানে ইট হয়। ষোগবিভাগ অর্থাৎ ভিন্ন সুত্রকরণ বৈচিত্র্যার্থ । ঈড়িষে । 
ঈড়িধেব। ”একদেশ বিরুতমন্তত্বাৎ” এই পরিভাষা! সুত্র দ্বারা স্ব ওধক প্রত্যয়ের 
স্থানে ও ইট হয়। ইঈড়িঘ। ঈড়িধ্বম্। প্রকৃতির গ্রহণ দ্বার বিরুতির গ্রহণ হয়, 
কিন্তু বিকৃতির গ্রহণ দ্বারা প্রকৃতির গ্রহণ তয় না। এই হেতু প্রড়ধবম্। এখানে 
ইট হয় নাই) ঈশ ধাতু পশ্ব্য বুঝার়। ঈষ্টে। ঈশিষে। ঈশিধেক। আস 
ধাতু উপবেশন বুঝায় । দ্দয়ায়াসশ্চ” এই স্থত্র দ্বারা আস ধাতুর উত্তর আস্ হয়'। 
আসাঞ্চক্রে। আস্ম্ব। আপবস্॥। আসিষ্ট। আঙ্পুর্বক শাস ধান্ভু ইচ্ছ৷ বুঝায় । 
আশান্তে। আশাসাতে। এই ধাতু প্রায়ই আঙ্পুর্বক দেখিতে পাওয়া হার । 
কিন্ত সর্বত্র আঙ্পুর্বাক হয় না। অতএব "নমোবাকং প্রশাম্মহেশ এইরূপ প্রয়োগ 
হইয়াছে । ব্ন ধাতু আচ্ছাদন বুঝায় । বস্তে। বস্সে। বধ্ব। ববসে। বস্তা? 
কস ধাতু গ'ত ও শাসন বুঝায়। কম্তে। কসাতে। কংসতে । কেহ কেহ.বুলেন 
ইহা অনিদিৎ্। কন্তে) তাঁলব্যান্ত কস ধাতু ও অনিদিৎ। রুষ্টে। কশাঁতে। 
কক্ষে । কড্ছে। পিস ধাতু চুম্বন বুঝায়। নিংস্তে। এই ধাতু দস্তাসকারাক। 
আভরণকার ইহাকে তালব্যান্ত বলে। ইহা! ভ্রমমূলক। পিজি ধাতু শোঁধন ফুড়ার। 
নিঙ্ক্তে। নিঙ্ক্ষে । নিঞ্জিতা। শিজি ধাতু অব্যক্ত শঞ্ক বুঝায় । শিড্ক্ে। 
পিদি ধাতু বর্ণ বুঝায় কোন কোন মতে সম্পর্চন বুঝায়। কোনমতে উতয়ার্থই 
বুঝায়। অন্তমতে অবয়বার্থ বুঝায় । কোন মতে অব্যক্ত শব্দার্থ বুৰায়। পিঙ্ক । 
কেহ কেহ প্রঁ ধাতুস্থলে পুজি ধাতুও বলেন। পৃঙ্কে। বৃজী ধাতু বর্জন. বুঝা 
এই ধাতু নৃত্তোষ্ঠ্যাদি। ইহা ইদিৎ। বৃক্তে। বৃজাতে। - বৃক্ষে ।  কেহ-কৈচু- 
বলেন ইছা-ইদ্দিং। বৃঙ্কে ৷ পৃচী ধাতু সম্পর্চন বুঝায়। পৃক্তে। হৃহ ধাতু প্রুসক 
করা বুঝায়। স্মতে। দুযুবে। সোতা, সবিতা । প্ভৃহবোঃ” এই পা থা ৭ 
নিষেধ হয়। স্ুবৈ। সবিবীষ্ট। অসবিই, অসোষ্ট। শীঙ ধাতু স্ব বুঝায়, 
২০৪ .সার্ঘধাতুক বিভক্তি পরে. থাকিলে শীঙ ধাতুয় ঈকানের- খপ হ। 

পকতিতি চ” এই হুত্রের বিশেষক:। শেক? শর্গীতে । « 



তিউস্তাদাদিপ্রকরণম্। ১৬৫ 

, শীডো। কট । ৭181৩ 

৪৮ পরশ্য ঝাদেশম্যাতো রুডাগমঃ স্যা। শেরতে। শেষে। 

শেধ্ে। শয়ে। শেবহে। শিশ্টে। শয়িত|। অশয়িষ্ট |. অথ স্তোত্যস্তাঃ 
পরশ্মৈপদিনঃ, খ্িত্িক্সাঃ। যু ১ মিশ্রণে অমিশ্রোণে চ। উর্ুন্ুভয়পদী। 

২২।. উতো বৃদ্ধিলু্কি হলি। ৭1 ৩।৮৯। 

লুখিষয়ে উকারশ্য বৃদ্ধিঃ স্তাশু পিতি হলাদে সার্ববধাতুকে ন ত্বভ্যন্তম্ত:। 
যৌতি। যুতঃ। যুবন্তি। যুষাব। যবিতা। যুয়া। ইহ উতো। 
বদ্ধির্ন॥ ভাষ্যে পিচ্চ ডিন্ন ভিচ্চ পিন্নেতি ব্যাখ্যানাৎ। বিশেষবিহিতেন 

ভিত্বেন পিত্বস্ত বাঁধা। যৃযযু। অযাবীৎ। রু২ শবে । 

২৩। তুরুস্তশম্যমঃ সার্ববধাতুকে । ৭1৩1 ৯৫। 

এভ্যঃ পরস্য সার্ববধাতুকস্য হলাদেস্তিউ ঈড়্ ৰা স্তাৎ। নাভ্যস্তস্যে- 

ত্যতোহনুবৃত্তিসম্তবে পুনঃ সার্ববধাতুকগ্রহণমপিদর্থম॥। রবীতি, রৌতি। 
পপ 1. “০৮ পরার ররর 

: হ১। শীভোরুটিতি। বৌত্ত ইত্যতো৷ ঝ ইত্যনুবর্ততে। অদতান্ত।দিত্যতোহদিতি চ-তখ। চেষ্টানব- 

রোধেনাহদিতি প্রথসাস্তন্ত কষ্টযন্ত্বমাত্রিত্য ব্যাচন্টে। ঝাদেশক্জাত ইতি। বন্তৈব রুডাগমে তু 

অদাদেশোন ছর্নভ ইত্যদিতান্তাপ/নুবৃত্তিঃ কৃত/। শিপ্ঠে ইতি । এরনেকাছ ইতি ণ্। শেতাস্। 

শয্াতাম্। শেরতায়। শেছ। শয়াধান্। শেধ্বম্। 

২২1 উতো বৃদ্ধিরিতি। নাগ্যন্ত্তাচি পিতীতাতে! নিষেধানুবৃত্তেরাহ। ন যন্তজেতি ! উতঃ 

কিহ্॥ এতি। এবি । লুকীতি কিমূ। নুনোতি। জুছেতি। হলি কিস্। ঈষবানি। ববাব। 

আছুমন্তেতাঁভাগদং পিৎ। পিতি কিম্। ফুতঃ। রুতঃ) নাত্যন্তন্তেতি কিম। যোষোতি। 

রোগ্লোতি। সার্বধাতুকে কিস? যুধাৎ। ন চাত্র ভিচ্চ পিগ্রেতি ব্যাখ্যানাজিবর্ধাহঃ শক্ষাং। 

কিছ্(শিধীতি ঘাক্ছটঃ কিত্বাৎ। কেচিত্ত, যুয়াৎ স্তক্লাৎ ইতাঁদাবপি ডিচচ পিস্লেত্যেতদাশ্রিতা ব্যাচক্ষতে 

 সংজাপুর্বাকবিধের নিত্য, দ্দির্ন তবতি । অন্যথা উত উদ্দিত্যেব বদেদ্িতি । 

্ -মপৃি '৯:৬৭ ২5. 

ই, ). নীত্ ধাতুর পরস্থিত ক স্থানে আদি যে অত তাহার স্থানে রুট আগম হয় । 

. লেকে । শেষে । শেধেব। শয়ে। শেবছে। শেমছে । শিষ্যে। শরিতা। 

কিউ ।.. অনস্তর স্ব ধাতু পর্যাস্ত ক্িস্তিক্স পরন্্ৈপদী ধাতু কথিত হইতেছে। যুধাতু 

১৯ ও অমিশ্রগীর্থ বুঝার । 
২২২ ( পিৎ হলাদি সীর্বধাতুক বিভক্তি পরে থাকিলে লুক্ বিষ্য়ে উকারের 

স্বর, “অভ্যাসের বৃদ্ধি হয় না। যৌতি । ঘুতঃ। যুবন্তি। যুযাব। যবিত।। 

বুয়াি।  গাহবে উক্কায়নের বৃদ্ধি হইবে না। কারণ ভাষা মধ্যে পপিচ্চ তিন্সতিচ্চ পিঙ্ক" 

পি অয়োগ হইয়াছে এবং. বিশেষ সুত্র দ্বার। বিহিত ডিত্ব বার শিমু বাধা ইইবে। 

(ধুর! এজ্বাদীহ।, কধাতু শষ কর! বুঝায়। . 



১৬৬ সিদ্ধাব্তকৌমু্ী 

রুবীতঃ, রঃ । হলাদেঃ কিছ রুবস্তি। ভিওঃ কিম্। পাম্যতি। সর্বধাতুকে 
কিম্। আশিবি। বূয়াৎ। বিধ্যাদো তু। রুয়াৎ, রুবীয়া। অরারীতু। 
অরবিষ্যৎ। তু ৩ ইতি সৌত্রো ধাতুর্গতিতৃদ্ধিহিংসাস্থ। ধাতুত্বে ইদমেব 
সূত্রং জ্ঞাপকম্। অয়ং চ লুখিকরণ ইতি স্মরস্তি। তবীতি, তৌতি। তুবীতঃ, 
তৃতঃ। তোতা । তোব্যতি। পু৪ স্ততৌ। নৌতি। নবিতা। টু ক্ষু ৫ শবে । 
ক্ষোতি। ক্ষবিতা। ক্ষ, ৬ তেজনে। ক্ষৌতি। ক্ষবিতা। যু ৭ প্রস্ববণে। 
ন্নৌতি। স্ুষ্ণাব। স্মবিতা। ন্য়া। উপুঞ. ৮ আচ্ছাদনে। 

২৪। উর্ণোতের্বিভাষা। ৭1 ৩। ৯০। 

বা বৃদ্ধিঃ স্তাদ্ধলাদৌ পিতি সার্ববধাতুকে । উর্ণোতি, উর্ণৌতি। উপুতঃ। 
উপু'বন্তি। উপুতে, উপুণবাতে । উপুবতে । উর্পোতেরাম্ নেতি বাচ্যম্। 

২৩। তুরুত্বিতি। তুঃ সৌত্রে1 ধাতুরিতি বক্ষাতি। অপিদর্থমিতি। এত্যঃ পরন্ত পিতঃ সার্ব- 
ধাতুকন্ডেতি প্রাচো ব্যাখ্যানং প্রামাদিকং রুবীতঃ স্ববীত ইত্যাদ্যসিধ্যাপত্তেরিতি ভাবঃ। শশন্তমোকষদা 
হরণত্তশমীধ্বম্। অভামীতি। অভ্যন্তি। শমামোশ্হন্দসি বিকরণত্ লুকি সতি হলাদিসার্ধবধাতুক- 
মনন্তরং সম্ভবতীতি কাশিকারামুক্তমূ। আপিশলাম্ত তুরুস্তশম্যমঃ সার্বধাতুকে ছন্দসীতি পঠঞ্জি 
তন্সতে দৃঅমিদং ছলান্তেব। 

২৪1 উর্ণোতের্ধিভাষেতি । উতে। বৃদ্ধিরিতি নিত্যে প্রাপ্ডে বিভাধের়ম্। হলাদৌ ফিস্। 
উ্ণবানি। পিতি কিম্। উর্ণতঃ। সার্ধধাতুকে কিন্। উর্পুয়াৎ। উর্পেতেরায়েতি ইর্শোতেণ্ 
বন্ত।যো বাচ্য ইতি বক্ষানাণন্ড আমতাবোহপি ফলমিতি ভাব: 

২৩। তুর স্ত, শম, যম এই সকল ধাতুর পর সার্বধাতুক হলাদি প্রতায়ের 
তিঙ্ স্থানে বিকলে ইট্হয়। “নাভ্যান্তস্ত” ই সুত্র হইতে সার্বধাতুক পদের অনুরৃত্তি 
সম্ভব খাকিলেও পুনর্ধ্ধার যে সার্বধাতুকের গ্রহণ, উহা! কেবল অপিদর্থ। রবীতি, 
রৌতি। রবীতঃ, রুতঃ। হলাদি না হইলে কিরূপ হইবে? রুবস্তি। তিঙ- ভিন 
হইলে কিরূপ হইবে ? শাম্যতি। সার্বধাতুক না হইলে কিরূপ হইবে? অরাবীৎ। 
অরবিষ্যৎ । তু এইটা হুত্রপঠিত ধাতু । এই সুত্রই ধাতুত্ব বিষয়ে জ্ঞাপক। তু ধাতু 
গতি, বৃদ্ধি ও ছিংসার্থ বুঝায় । ইহ! লুক্ বিকরণ অর্থাৎ ইহার উত্তর শপের নুরু ছয়, 
ইহা! পূর্ববাচার্য্যের মত । তবীতি, তৌভি। তুবীতঃ, তৃতঃ। তোতা । তোব্যতি। 
ণু ধাতু স্ততি বুঝাপ। নৌতি। নবিতা। টুক্ষু ধাতু শব্ধ বুঝায়। ক্ষৌতি। ক্ষরিতা। 
ক্ষ ধাতু তেজন বুঝীয়। ক্কৌতি। ক্ষবিতা। সুধাতু পন্মবন বুঝায়। ছৌতি। 
সুফাঁব। ন্সবিভা । য়াৎ। উপুঞ ধাতু আচ্ছাদন বুঝায় । 

২৪ হুলাঁদি পিং সার্বধাতুক পরে থাকিলে উপ ধাতুর বিকল সি র্ 
উোৌতি, ইঈউর্দোতি। উিপুতিঃ। উগুবস্তি। উণুতে। উিগুবাতে। উগুবেড়ে। 
উণু- ধার উদ্ধর আম্ হয় ন। 



তিষস্তাদাদিপ্রকরণ'ম্। ১৬৭ 

২৫।' নজ্্রাঃ সংযোগাদয়ঃ | ৮1১1৩ 

অচঃ পরাঃ সংযোগাদয়ো নদর! ঘ্ির্ন ভবস্তি। ন্ুশবাশ্থ দ্বিস্বম্। পত্বস্যা- 
সিদ্ধত্বাৎ। পূর্ববত্রা সন্ধীয়মদ্ধিবর্ঘচন ইতি ত্বনিত্যম্। উতোৌ সাত্যাসস্তেতি 
লিঙ্গাৎ। উপুনাব। উুনুবতূঃ । উভুনুবুঃ । 

২৬। বিভাষোণোঃ। ১1২1 ৩। 
ইডাদিপ্রত্যয়ো বা ডিও স্ঠাু। উপ্ুনুবিথ, উ,নবিথ। উর্বিতা, 

উর্ণবিতা । উণৌতু, উর্ণোতু । উর্ণবানি। ভর্ণবৈ। 
২৭। গুণোহপুক্তে। ৭1 ৩। ৯১। 

উর্ণোতেগুণঃ স্তাদপৃত্তে হলাদৌ। পিতি সার্ববধাতুকে ৷ বৃদ্ধযপবাদঃ। 
উর্ণোৎ। ওর্শোঃ। উপুয়াৎ। উপুয়াঃ। ইহ বৃদ্ধির ভিচ্চ পিম্পেতি 
ভাষ্যাু। উর্ণুয়াু। উুণবিষীষ্ট । উর্ণবিষীষ্ট, ওুবীহু। শুপুবিষ্টাম্। 

২৫1 নক্ত্রাইতি। অজার্দেরিতি বর্ততে স চ কর্পশধারয়ঃ আদি গ্রহণন্ত তু শ্রকৃতেহনূগন্োগন্ত- 
'দেতদাহ। অচঃ পরা ইতি। উন্দিঙ্গিষতি। অভড্ডিডিষতি । অর্টিভিবতি। ন জা ইতি কিছ? 
ঈক্ষতেঃ সনি ঈচিক্ষিঘতে | সংযোগাদয়ত কিষ্। প্রাণিপিষফতি । অরিরিষতি । অচঃ পরাঃ ক্ষিষ্। 

ইশ্রীরিতুমিচ্ছতীতি কাজস্তাৎ সনি ইস্রিত্রীক্সিবতি। ইহ নকারন্ক দ্বিত্বাতােহপি দকারস্ত দ্বি্চাত 
এবাচঃ পরস্বাতাবাৎ। ছ্ুশব্ত্েতি । উপদেশে নকার এব। পত্বস্ত রষাত্যামিতানেনেতি ভাবঃ। 

পূর্ববরাশিদ্ধীরমিতি । অত্র দ্বিবচনশবেন বাষ্ঠমাষ্টমিকঞোতয়ং গৃহাতে তত্র যাষ্ঠন্ত উদ়িমাখাৎ গুঁডিঢৎ 

ইতাদহয়ণম্। আষ্টমিকন্ত তু প্রো! জোক্ধ। প্রোড়া ভ্রোড়েতি। ইহ ক্রিপাদীস্যত্বচত্বা দিকং খির্বচনে 
'সি্ধষেব। অসিদ্ধত্থে তু ব্রিপাদীস্থকাধ্যাৎ পূর্বের দ্রোহৃত৷ ইত্যন্ত ছিত্বে পশ্চাঘ। ক্রুহেতি খহচতবকচোঃ 
খুরৃন্ধৌ তৌগ্ধাঙ্জোড়েতাপি তির্চনং কদ।চিৎ ভ্াৎ নতু প্রোক্ধা ভ্রোঞ্ধেতি সমানভ্লীতীয়তৈব নিয়মেন 
ঘির্বচমং সিধ্যতি । কিঞ্চ বট.সম্ত ইত্যন্ব ডস্ চর্বেউকারন্ত ছ্বিত্বং পুর্বজ্র।সিদ্ধীয়মন্ছিত্বে ইতুাক্তেরিতি 
অনোরদাদাবুক্তম্্। অতএব সুধুাপাহ্ত ইত্যত্র ধন্ত সশ্তেন দকারে বাক্তিভেদাৎ দক।রন্ত।পি ছিত্বং 
হুবচমেরেত্যাহ:। অনিতান্গিতি। অতএব হতিশকন্ত দ্বিত্বমৌজিচদিত্যপি নামধাতুতু বক্ষাতি। 
উত্ৌ সাভ্যাসন্েতি। অনিতেরিতানেন পত্বং কৃতব। দ্বির্চনে কৃতে প্রাণিণৎ। শ্রাণিশিষতীতি সিদ্ধরিতি 
সুত্রমিষং জ্ঞাপকমিতার্থ । এবঞ প্রণিনায়েতাযাদে। শ্বিতীরন্ত পত্বাতাঁধঃ লিজ: । 

২৬। বিভাষে।শোপ্সিতি। গাক্ছুটাদিত্য ইতাতে। ভিদিতি বিজ ইডিত্যত ইডিতি চাচ্ুবর্জতে ইতা।- 
শয়েবাহ। ইড।দিপ্রতার ইত্যাদি । তেন গুপবিফল্পে পক্ষে উড । 
84 গুপোহণৃক্কে। নাত্যন্তক্তাচীতাতঃ পিতি সার্বধাতুকে ইতি উতো বৃদ্ধিনু'কি হুলীত্যতো। 
ছলীতি বন্ততে। তাহ হল।দবিত্যাি। 

7 ২৫। অচের পরসংঘোগাদিস্থিত ন, দ ও র ইহাদের দ্বিদ্ব হয় না। ছু শঙ্দেজ 
িত্বহর। নদ্বের অসিদ্ধদ্ধ ছেতু পপুর্ব্বজীসিক্ধীরমঘিরবদ্ঃ” এই পরিভাষা হৃত্রটা 
শখ্িতা। *পউডী লান্যাসন্ত” এই সুত্র ছেতু উদুনাব। উগুক্ধুবুঃ । গুণ; | 

1 ২৬1 উপু খাডুর পরস্থিত ইড়াদি প্রতারের বিকল ডিৎ সংক্ঞা-ছয়।। সজেবিখ, 
ৃ উ্ুনবিখন। উপু'বিতা, উর্ণবিতা। উর্ণোৌতু, উর্ণোতু । উপর্বানিধ ক্উর্ণ ঘৈ। 



১৬৮ . সিদ্ধান্তকৌমুদী 

২৮। উর্ণোতোর্দভ ভাষা । ৭1২৬ 

ইভাদৌ মিচি পরস্বপদে পরে বা বৃদ্ধিঃ স্যাৎ। পক্ষে গুণঃ। 
ওর্ণাবীত | তর্ণাবিষটাম্ | ওর্ণাবিধুঃ ॥ ওর্নবীশু। ভ্যু ৯ অভিগমনে। 
দ্যোতি। দ্যোতা | বু ১০ প্রসবৈশ্বর্ধ্যয়োঃ । প্রসবোহভ্যনুজ্ঞানম। সোত1। 
অসৌষীশু। কু ১১ শব্দে। কোতা। ফট. ১২ স্ততৌ । স্তৌতি, স্তবীতি 
স্বতঃ, স্তবীত। স্ততে, স্গ্বীতে। ্তস্থধুঞ্ভ্য ইতীট্ | অস্তাবীহ। 
প্রক্ সিতাদ্দিতি বস্বম্। অভ্যষ্টৌ। দিবাদীনাং বা পধ্যষ্টৌৎ। পর্য্যন্ত । 
ব্রঞ, ১৩ ব্যক্তাক়াং বাঁচি । 

২৯। ক্রবঃ পঞ্চানামাদিত অহ ক্রুবঃ 1 ৩1 ৪1৮৪ 

করবো! লটঃ পরসশ্মৈপদানামাদিতঃ পঞ্চানীং ণলাদয়ঃ পঞ্চ বা স্থ্যক্রবশ্চা- 
হাদেশঃ। অকার উচ্চারণার্থঃ। আহ। আহতুঃ। আহুঃ। 

২৮। উর্ণোতের্ধিভাষেতি। লিচি বৃদ্ধীতি দুত্রং নেটাতাত ইটীতি চানুবর্ততইত্যাশগেনাহ | 

ইভাদবিত্যাদি। ত্তবীত্পীতি। তুরুন্তশমাম ইতি ঈডুা! স্তহধূঞ্ভা ইতাক্ষ পরস্মৈপদেতিতুক্েঃ 
আত্মনেপদে তু নেট। অভ্তেষ্ট। অক্ঞোবাতাম্। 

২৯ । ক্রবঃ পঞ্চানামিতি । বিদে। লটে। বেতাতে| লটে। বেতি বর্ততে । ক্রষ ইত্যেতদাদি 

পৃর্কমান্তষন্তিমন্ত যষ্ঠ্যন্তযিতাশয়েনাহ | ক্রণ লট ইতাদি । 

২৭। অপৃক্ত হলাদি পিৎ ও সার্ধ্ধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে উণু” ধাতুর গুণ হস্ব।। 
এই সুত্র বুদ্ধিসৃত্রের অপবাদ । ওর্ণোৎ। ওর্পোঃ। উনুকাৎ। উনুগাঃ । এস্বলে। 
ঙিচ্চ পিন্ন এই ভাষ্য হেতু বৃদ্ধি হইবে না। উনুপাৎ। উতুবিষীষ্ট, উবিবীই 
ওগুবীৎ। ওথুবিষ্টাম্। 

২৮॥ পরন্মৈপদে ইড়া্দ সিচ্ পরে থাকিলে উপ” ধাতুর উকারের বিকলে বি 
হয়। বিকল্প পক্ষে গুণ হয়। ওর্ণাবীং। ওর্ণাবিষ্টাম্।* ওাবিধুঃ | ওর্ণবীৎথ।। 
ছ্য ধাতু অভিগমন বৃঝায়। দ্োৌতি। দ্যোতা। বু ধাতু প্রসব ও প্রশ্র্ধ্য বুঝায় ।। 
গ্রপব শব্দে অভানুজ্ঞান বুঝার ।. সোতা। অ.দৌবীৎ। কু ধাতু শব্দ বুঝার ।। 
কোতা। এ ধাতু স্বতি বুঝায় । স্তৌতি। স্তবীতি। স্বতঃ, স্তবীতঃ। স্বতে; ; 
স্ববীতে। *শ্তন্নধূঞ্ভ্যঃ” এই সুত্র দ্বারা ইট্ হয়। অস্তাবীৎ। প্প্রাক্ সিতাৎধ ' 
এই সুত্র দ্বারা যত্ব হয়। অভ্যষ্টোৎ। “সিবাবীনাং বা” এই সুত্র দ্বারা বিকযে, যু ৃ  
হুয়। পর্ধ্যক্টোৎ, পর্ধান্তোং। ব্রুঞ্ ধাতু ব্যক্ত বাক্য কথন বুঝা । 

২৯। ক্ধাতুর উত্তরঞ্টলটের পরন্মৈপদে আদি হইতে পাচটার অর্থাৎ তিপ্ঃ: তপ 
ঝি, সিপ্, থস্ এই কর্পটা বিভক্তি স্থানে বিকল্পে গল্ প্রভৃতি পাঁচটা অর্থ ণল্ 'অতুস্ 
উস্ খল্ অথুল্ এই পাঁচটা আদেশ হয় এবং ক্র ধাত় স্থানে আহ আদেশ হন. অফার. 
উচ্চারশার্থ। আহ। আহতুঃ। আছঃ। 



'তিওজ্ঞাদাদিপ্রকরণস্। ১৬৯ 

৬১1, আহস্থগ্চ। ৮ ২। ৬৫০০ 

ফালি পয়ে। চত্বম্। আথ। আহথুঃ। 

৩১। ক্রবঈট। ৭1৩। ৯৩। 

ব্রবঃ পর়্স্য হুলাদেঃ পিত ঈট. স্যাৎ। আখেত্যত্র স্ানিবস্তাবাৎ 
প্রাপ্তোহুয়ং ঝলীতি থত্ববিধানান্ন ভবতি। ব্রবীতি। ব্রুতঃ। ব্বন্তি। 
ব্রতে। আদ্ধধাতুকাধিকারে | 

৩২1 ক্রবো বচিঃ। ২1৪1 ৫৬ 

উবাচ। উচভুঃ। উচুঃ। উবচিথ, উবক্থ। উচে। বক্তা । 
ব্রবীতু । বৃতা। ভিচ্চ পিন্নেত্যপিত্বাদীণ ন। ব্রবাণি। ব্রবৈ। বয়াৎ। 
উচ্যা্ড। অশ্যতিবক্তী ত্যড্ | 

৩৩1 বচ উম্। ৭1 ৪1 ২০। 

অঙডি পরে। অবোচণ্, অবোচত। অথ শ্াস্স্তাঃ পরস্রৈপ্ধিন । 
ইও ত্বাতনেপদী। ইণ্ ১গতৌ। এতি। ইতঃ। 

৬১1 চত্বর্মিতি। প্রত্রিয়ালাঘবাদাহস্ত ইতোব স্বচমিত্যাছঃ | 
৩২। ক্রব ঈটু হলাদেং কিস্্। ব্রবাণি। পিতঃ কিম্। করত: । : ঝলীতি থত্ববিধানাঙ্গিতি 

ঈডাগছে কৃতে বলাদিত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। 
৩৪1 ইণ্গতৌ। ইয়ডোইপবাদ ইতি। যেন নাপ্র।প্তি্ত।য়েনেতি ভাবং। গুণবৃদ্ধী তু পরতা দন্ত 

য/ধিকে। অবনম্। আযর়ক:। 

৩*। বল্ পরে আহ আদেশের হ স্থানে থ হয়। এবং চত্বহয়। আখথ। ৯৬ 

৩১। ব্র ধাতুর উত্তর হলাদি পিৎ বিভক্তি স্থানে ঈট্ হয়। আখ এইস্থলে 
স্বানিবস্তাব হেতু ঈট্ প্রাপ্ত হইয়।ছিল, কিন্তু “আহস্থঃ” এই স্ত্র দ্বার ঝল্ পরে থত্ব 
বিধান হেতু .ঈটু হইল না । ব্রবীতি। ত্রতঃ। ক্রবস্তি। ব্ূুতে। আর্ধধাতুকা- 
ধিকার কিরূপ হইবে, তাহা পশ্চাঁৎ বলিতেছেন । 

৩২ আর্ধধাতৃক বিষয়ে ক্র ধাতু স্থানে বচি আদেশ হয়। উবাচ । উচভূঃ। 
উচুঃ॥। উবচিথ, উবকৃথ। উচে। বন্ড1। ব্রধীতু। ব্রতাৎ্। পভিচ্চপিন্ন” এই 
সুত্র দ্বারা অপিত্ব হেতু উঈটু হইবে না। ব্রবাণি। ব্রবৈ। ব্রয়াৎ। উচ্যাৎ। 
“অন্ততিবস্তি” এই সুত্র দ্বার ক্র ধাতুর স্থানে অও. হয়। 
.২৩৩।  অড্ পরে থাকিলে বচ ধাতু স্থানে উম আগম হয়। অবোঁচৎ, অবোঁচত। 

অতঃপর শাঁসি ধাতু পর্যযস্ত পরন্মৈপদী ধাতু কথিত হইতেছে। ইঙ্ধাতু আয্মনেপদী। 
ই" খা ক্ষার । এতি |. ইতঃ। 

ক (২২) 
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৩৪ | ইণো যণ্ ৬ ৬। ৪1 ৮১। 
, অজার্দে। প্রত্যয়ে পরে । ইয়ডোহপবাদঃ। যন্তি। ইয়ায়। 

৩৫। দীর্ঘ ইণঃ কিতি । * ৭। ৪1 ৬৯। 
ইণোহভ্যাসম্ত দীর্ঘঃ স্তাঁৎ ফিতি লিটি। উয়তুঃ। ঈয়ুঃ$। ইয়য়িখ, 

ইয়েখ। এ 1 এতাম্। আয়ন্। ইয়া, ঈয়াু। 

৩৬1 এভের্লিডি। ৭1 ৪1 ২৪। 

উপসর্গা পরশ্য ইণোহণো হ্স্বং স্যাদার্ধধাতুকে কিতি লিডি। 
নিরিয়াৎ। উভয়ত আশ্রয়েণাস্তাদিব। অভীয়াৎ। অণঃ কিম্। সমে- 
যাৎ। জমীয়াদিতি প্রয়োগস্ত ভৌবাদিকম্য । 

৩৫। দীর্খ ই: ?কিতি। অর লোপোহভাসস্তেতাতো হভ্যাসন্তেতানুবর্ততে । ব্যথো লিটীতাতো 

লিটাতি চ। কিতি কিম। ইয়ায়। অত্র বদস্তি। ইহ দীর্ষে কৃতেহপ্াভ্যাসন্ত।সবর্ণ ইতীও। 
রূপসিদ্ধেঃং কিতীতি ব্র্থম। নচ দীর্ঘস্তেয়তি দীর্ঘবিধানং ব্যর্থমিতি বাচাম্। ঈয়ুরিতাত্র বার্শদাঙ্গং 

বলীয় ইতি যণি কৃতে দীর্ঘবিধেরাবগ্তকত্বাৎ। কিঞ্চ লিটাতানুবর্তনমপীহ ব্র্থমেব ব্যাবর্ত্যাভাব।দিতি। 
এতা। এধ্াতি। এতৃ ॥ ইতাৎ। ইতাম্। যস্ত। ইহি। উত্তমেতু অয়ানি। অয্নাব। অয়াম। 
লঙ্মধামে। &ঃ। এতম্। এত। উত্তমেত্বায়ম্। এব । এরম। ঈয়াদিতি। অকৃৎসান্দেতি দীর্ঘ: । 

৩৬। এতের্লিভীতি। ইহ আর্ধধাতুক ইতি স্বরূপকথনার্থং প্রক্ষিপ্তম। কিতি লিডীতোতারতৈ- 
বেষ্টসিদ্ধেঃ। উভ্ভয়ত আক্রার ইতি। অন্ত।দিশব্দৌ অবয়ববিশেষবাচিনৌ তত্র যা পুর্ববন্ত ত্যবরববুধা! 
একাদেশ আশ্রিয়তে তদা তন্যৈৰ পরস্ত কথমাদিবস্ডাবঃ এবং পরস্তা্দিবত্ধে পূর্বস্ঠাত্তবস্তাবেো. 
হাদেকস্তেভয়াপেক্ষয়া পারতন্ত্রবিরোধাদিতি ভাবঃ|। নম্বেবং রামৌ ইতান্ত হপ্তিতস্তমিতি গত 
ন সৎ পরাদিত্বে বু।মেতি প্রকৃতেরভাবাৎ। যন্সাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদ।দেস্তদস্তক্ত গ্রহপমিতি স্বীকারাস্রা. 

ইতান্ প্রকৃতিত্বাৎ। পুন্্ান্তত্বে তু পরত্র প্রতায়াভাবাদ্ অভ্তান্থঃ। পুর্ববং পদসংজ্ঞ। পশ্চাদেকাণে: 
ইতি নোক্তদোষঠ।, ইহ চ জ্ঞাপকং স্থপি সুতিসম। ইতি । বিধ্যাদৌ। সমীয়ার্দিতি ন ভতবতোব. 
আশল্লিডি তু অকুৎসান্দেতি দীর্ধঘে কৃতেপি হুম্বত্বে ন ভাব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ। ভৌবাদিকম্তেতি। ইটফিট 
কটাহাত প্রশিষ্টন্ত ঈধাতোরাশীর্লিডি ইদং রূপম্। বীগতীত্যত্র ঈকারোহপি ধাত্বস্তরং প্রপ্নিষ্যত ইতি 
মতে তু বিধ্যাদিলিঙ্াপি ভবতোবেতি বোধাম্। 

৩৪। অজ্জাদি প্রত্তায় পরে থাকিলে ইণ ধাতু স্থানে যণ আদেশশ্হয় । ইহা ইতে 

অপবাদ। যস্তি। ইয্ায়। 
৩৫। কিৎ লিট্ পরে 'শাকিলে ইণ ধাতুর অভ্যাসের দীর্ঘ হয়। ঈীয়ভুঃ | এ | 

ইয়ষিথ, ইয়েখ । প্ঁৎ। খ্রতাম্।  আয়ন। ইয়াৎ, ঈয়াঁৎ। 
৩৬। আরদ্ধধাতুক কি ও লিঙ্ পরে থাকিলে উপসর্গের পরস্থিত ই৭ ধাতু সী 

অণের (প্রত্যাহার ) হ্ম্ব হয়। নিরিয়াৎ। উভতয়ত্ আশ্রয়ে অস্তাদিবৎ ,হইবে-ন1। 
অভীয়াৎ। অন্ প্রত্যাহার ভিন্ন হইলে কি হইবে? সমেয়াৎ। : কিন্তু, সমীগাত।, 
এইকপ প্রয়োগ ভূদিগণীয় ধাতুরই হ্য়। 
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৩৭1 ইণো! গ। লুডি-। ২। ৪১৪৫ । 
গাতিস্থেতি দিচো লুক্। অগা। অগাতাম্ । অগ্ডঃ। ইভ. ২ 

অধ্যয়নে। নিত্যমধিপুর্ববঃ। অধীতে। অধীয়াতে। অধীয়তে। 

৩৮। গাঙ লিটি। ২।৪। ৪৯। 
ইডে! গাড় স্াল্লিটি লাবস্থায়াং বিবক্ষিতে বা। অধিজগে। অধি- 

জগাতে। অধিজগিরে। অধ্যেতা। অধ্যেষ্যতে । অধ্যয়ৈ । গুণায়া- 

দেশয়োঃ কৃতয়োরুপসর্গস্ ঘণ্। পুর্ববং ধাতুরুপসর্গেণেতি দর্শনেহস্তরজত্বাদ্ 
গুণা পুর্ববং সবণদীর্ঘঃ প্রাপ্তঃ। ণেরধ্যয়নে বৃন্তমিতিনির্দেশান্ন ভবতি। 
অধ্যৈত। পরত্বাদ্িয়ড্। তত আট্। বুদ্ধি: । অধ্যৈয়াতাম্। অধ্যৈয়ি। 

অধ্যৈবহি । অধীয়ীত। অধীয়ীয়াতাম্। অধীয়ীধবম্। অধীয়ীয় । অধ্যেষীষ্ট । 

৩৯। বিভাষা লুঙ্লুঙোৌঃ। ২।.৪। ৫০ | 

ইড়ে! গাঁড় বা স্যাৎু। 

৩৮। গাঙ্ লিটাতি। লাবস্থায়ামিতি। বার্তিকমতে একাদেশাৎ প্রাগেব গাঙদেশে দ্বিবচনেইচীতি 
তং ন প্রবর্ততে ধ্িত্বপিমিত্তাচোহভাবাৎ। বিবক্ষিত ইতি । ভাষ্যমতে তু সুতরাং ন প্রবর্ততে 

অনৈস্ত্তিকত্বাদিতি ভাবং । নির্দেশান্ন ভবতীতি । বাপ।দাঙগং বলীয় ইতি সমাধানস্ত ন গ্রবর্ততে 

বাশ্রয়ত্বদিতি ভাবং। অধোয়তেতি। আক্মনেপদেঘনত ইতি ঝন্ত অৎ। লম্মধামে তু অধোথাঃ। 

নিরিনা অধ্যৈধ্বম। অধোষীষ্টেতি। লিঙঃ শী 8055 অধ্যৈষীরন্। 
-- এ থা ৯ সপ পপ ১০১ পপ আজ পা সপ 

৩৭। নুঙ্ বিভক্তিতে ইণ ধাতু ,স্থানে গা অ'দেশ হয়। "গাতিস্থা” এই স্তর 
দ্বারা সিচের লুক্ হয়। অগাৎ্। অগাতাম্। অগুঃ। ইঙ্ধাতু অধ্যয়ন বুঝায় ॥ 
এই ধাতু নিত্য অধিপুর্ঘকই বিহিত হয়। অবীতে । অধীয়াত্তে । অধীয়তে। 

৩৮। লিটু পরে থাকিলে এবং লকারাবস্থা বিবক্ষিত হইলে ইছু ধাতু স্ডানে 

বিকল্পে গাও. আদেশ হরী। অধিজগে। 'অধিজগাতে । অধিজগিরে । অধ্যেতা। 
অধোধ্যতে । অধ)য়ৈ। গুণ ও আয় আদেশ কৃত ভইলে উপসর্গ স্থানে ষণ্ হয়। 
দপুর্ব্ং ধাতুরুপসর্গেণ যুজাযতে পশ্চাৎ সাধনেন” এই মতে অন্তর্গত হেতু গুণের পুরবের্বই 

সবর্ণ দীর্ঘ প্রাপ্তি হইয়াছিল, কিন্তু “ণেরধ্যয়নে বৃত্বম্” এই সুত্র নির্দেশ দ্বারা ভাহা 

হই না।. অধোত। পরত্ব হেতু" ইয়ঙ২। ত২পরে আট্ এবং তৎপরে বৃদ্ধি হইবে । 
নান অধ্োয়ি। অধ্যেবছি।.. অধীয়ীত । অধীর়ীয়াতাম্। ৮৫৮ 
জদীয়ীয়।..বধ্যষীই। সি টু 

২৩৯, রঃ [্ুড২ও. জ্ড, বিভক্তিতে ই্ঙ্ ধার স্থানে বিকল্পে গাঙ.আদেশ হয়.ট.. 



১৭২ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৪০1 গাঞ্ছুটাদিতেযাহঞ্ণিন্ডিৎ । ১1 ২131 

গাডাদেশা কুটাদদিভ্যশ্চ পরেহঞ্ণিতঃ প্রত্যয়! ডিতঃ স্থ্যঃ। 

৪১! থুমাস্থাগাপাজহাতিসাং হলি । ৬1 ৪। ৬৬ 

এষামাত ঈত স্যাৎ্চ হলাঁদৌ ক্তিত্যার্ধধাতৃকে । অধ্যগীষ, অধ্যৈষট । 
অধ্যগীষ্যত, অধ্যৈয্যত। ইক্ ৩ স্মরণে । অয়মপ্যধিপুর্ববঃ। অধীগর্থ- 
দয়েশামিতিলিজাৎ। অন্যথাহীগর্থেত্যেৰ বয়াৎু। ইপুদিক ইতি বক্ত- 
ব্যম্।০। অধিয়ন্তি। অধ্যগাৎ। কেচিত্ু, আদ্ধধাতুকাঁধিকারোক্ঞ- 
ন্যৈবাতিদেশমাহুঃ। তন্মতে যণ্ ন। তথা চ ভট্রিঃ। “সসীতয়ো : 
রাঘবয়োরধীয়ন্নিতি”। বী ৪ গতিব্যাপ্তিগ্রজননকাস্ত্যসনখাদনেষু। প্রজননং 
গর্ভগ্রহণম্ । অসনং ক্ষেপণম্ ॥ বেতি। বীতঃ। বিয়ন্তি। বেষি, 
বেমি। বীহি । অবে€। অবীতাম্। অবিয়ন্। অভাগমে সত্যনেকাচ্ত্বাদ 
ণিতি কেচিৎ। অব্যন্। অব্র ঈকারোহপি ধাত্বস্তরং প্রশ্রিষ্যতে । এতি ॥ 
ঈতঃ। ইয়ন্তি। ঈয়াৎ। এষীৎ। যা ৫ প্রাপণে। প্রাপণমিহ গতিঃ। 
প্রণিয়াতি। যাতঃ। যাল্তি। 

৪০ গাঙ্ুটাদিভ্য ইতি। ইহ গাড় গতাবিতান্ত ন গ্রহপম্। তওর্থতয়া ওকারানুবন্ধন্ত ত্র 
চরিতার্থতবাৎ। আদেশউকারস্ত অচরিতার্থ: 1 স্থ।নিবস্তাবেনৈব ভঙঃ সিদ্ধত্বাদত আহ গাঙাদেশদিতি 1 
কুটাদিস্ত দ।দান্তরগণঃ। কেচিত্ত, কুট আদদির্ষেবাস্তে কুটাদরঃ। কুটন্ত আদি: কুটাদিঃ কুটা'দিশ্চ কুট 

দয়শ্চ কুটাদয়; ইতি সমাসদ্বয়মাশ্রিতা কুটপুর্বস্ত লিখধাতোরাপ গ্রহণ।ল্িখনমিতি প্রয়োগ: সিদ্ধ 

ইত্যাহঃ। তচ্চ রছুলাবুাপধাদ্দিতি শুত্রস্থেন লিখিত্বাঁ লিলিখিধতি লিলেখিষতি ইতি বৃস্তিগ্রন্থেন 
শকুনিধালেখনে ইতি সৌব্রপ্রয়োগেণ চ বিরুধ্যতে । অঞ্জিণদিতি কিম্। ঘণ্চি কৌটঃ 'পৌটঃ ॥ 
পলি চুকোট পুপোট। | 

৪১1 ঘুমান্থেতি। দীঙে যুডচীত্যতঃ কৃঙিতীত্ানুবর্ততে । আর্দধাতৃক ইতি চাধিক্রিয়তএব ? 
কৃডিতি কিম। দাতা । ধাত/। হল।দৌ। কিম্। আ|দদতুঃ দছুঃ। অন্যথ! অতো লোপা পরত্বদীত্বস্ 
হ্যাৎ। আর্ধধাতুকে কিম্। মাতঃ মাথঃ। অধ্যগীষ্টেতি সিচো তিত্বাদীত্বম। ইক্প্মরণে। ককার 
ইহ ইণৃদদিক ইতি বিশেষণার্থঃ। এরিতুক্তে তু ইট কিট কটীত্যক্র প্রশ্িষ্টন্ত ইধ।তোরপি এ্রহণং 
াঁদিত্যানঃ। কেচিত্ত ইতি। আবদ্ধধাতুকাধিক।রে বান্তিকপাঠ।ত্ুদধিকারোগ্কানামেব কার্যাপামুপ, 
স্থিতন্বাদতিদ্ধেশে ইতি ভাবঃ। .অধাঁয়ন্িতার্থং। রাঘবয়োরিত্যজাধীগর্থদয়েশীং .কর্ণি ইতি, 
য্তী। বীগতি। অভাগসাৎ পরতাদিয়ত অবিয়ন্নিতি। অডাগসে সতীতি। কুতাকৃতপ্রসিদ্ধতবাজ্মেণ 

৪০। গা আদেশ এবং কুটাদির উত্তর ঞ ও ৭ইৎ ভিন্ন প্রতায়ের ডি 
ংজ্ঞা হয়। | 

১। হলাদি কিৎ িৎ আর্্ধাতুক বিভক্তি পরে থাকিলে বু মা স্থা, গা, পা 
হাঁ ধাতুর আকারের স্থানে ঈকার হয়। অধ্যশীষ্ট। 'অধ্যেষ্ট। এঅধ্যগীত্যত।. 



তিওন্তাদাদিগ্রকরণম্। ১৭৩ 

৪২। 'লঙঃ শাকটায়নস্তৈব। ৩৪1 ১১১1 
আদন্তাৎ পরন্তা লডো ঝেজুস্ বা স্যাু। ভয়ুঃ, অয়ান্। যায়াৎ। 

যায়াতাম। যায়াস্তাম্ 1 বা ৬ গতিগন্ধনয়োঃ। গন্ধনং সুচনম্ । ভা ৭ 
দীপ্ত । ফা ৮ শৌচে। শ্রা ৯ পাকে । দ্রা ১০ কুসায়াং গতৌ। প্না ১১ 
ভক্ষণে। পা ১২ রক্ষণে। পায়াস্তাম্ । অপাসীৎ'। রা ১৩ দানে । লা ১৪ 

আদানে। দ্বাবপি দানে ইতি চন্দ্রঃ। দাপ্ ১৫ লবনে। প্রণিদাতি, 

প্রনিদ্দাতি। দায়াস্তাম্। অদাসীৎ। খ্যা ১৬ প্রকথনে। অয়ং সার্ববধাতৃক- 
মাত্রবিষয়ঃ। “সস্থানত্বং নমঃ খ্যাত্রে ইতি বাত্তিকং তন্তাষ্যং চেহ লিজম্। 
সস্থানো জিহবামূলীয়ঃ। জ নেতি খ্শাঞ্াদেশহ্য খ্শাদিত্বে প্রয়োজন- 
মত্যর্থঃ। সম্পূর্ববন্য খ্যাতেঃ প্রয়োগো নেতি ম্যাসকারঃ। প্রা ১৭ পুরণে॥ 
ও ১৮ মানে, অকন্মকঃ। “তনৌ মমুস্তত্র ন কৈটভদ্বিষঃ” ইতি মাঘঃ। 

'উপসর্গবশেনার্থীস্তরে সকন্্নকঃ। “উদরং পরিমাতি মুগিন।” । নের্গদেত্যত্র 

নাস্তা গ্রহশম্। প্রণিমাতি, প্রনিমাতি। বচ ১৯ পরিভাষণে। বক্তি। 

বন্তঃ। অনমন্তিপরে! ন প্রধুজ্যতে । বহুবচনপর ইত্যন্যে। ঝিপর 
ইত্যপরে। বদ্ধি। বচ্যা্। উচ্যাৎ। অবোচৎ। বিদ ২০ জ্ঞানে । 

অটে। নিতাত্বাদিতি ভাবঃ। অত এবাপরিতেষাদসিদ্ধবদত্রাভাদিতি সমানাশ্রয়ে ঘণি কর্তব্য 
অটৎলিক্কহাদিয়ঙেনোচিত ইতভাশয়েন ব! কেচিদ্দিতুযক্তম। লাবদ্বায়মেবাডাগম ইতি পক্ষে তু 
ষণেবেতি বোধ্যস্। ঈকারোহপীতি। প্রধুপ্রতে চ। “নহি তরণশিরুদীতে দিক্ পরাধীনবৃতিরিতি” । 
বাখাতঞ্চ সনোরমায়াম্। কর্মবাতিহারে তঙ। ন চ ন গতিহি"সার্থেভ্য ইতি নিষেধ; শঙ্কা১। 
উৎপুর্বস্তাহবির্ভাবার্থহাদিতি। অত্র বদস্তি। ব্যতিশব্দ* বিন? করশ্মব্যতিহারেহপেক্ষাতে তচ্চাত্র . 
নোপাস্বম। পরম্পরকরণস্ত ন সম্ভবতোব। ততশ্চোদীতে ইতি ভাবে নিষ্ঠা জেেয়া। তথ! চোদয়ে 
দিকপরাধীনবৃত্তিত্ত রপির্নেত্যর্থঃ সুগম ইতি । 

৪২। প্রণিদ্ার্তীতি। শেষে বিভাষেতি পত্ববিকল্পঃ। অদাসীদিতি। নমঃ খ্যাত্রে ইতি পদমান্ধ- 
ধাতুকেইপি প্রযুজোত তরি তৃজন্তেশ্মিন পরে শর্পরে বিসঞ্জনীয় ইত্যক্তাপ্রবৃত্তযা কুট্টোরিতি 

অধোষাত। ইকৃ ধাতু স্মরণ বুঝায় । “অপীগর্থদয়েশাম্” এই স্ুত্রা্সারে 
এই ধাতু, অধিপুর্বক ও হয়। তাহা! না হইলে হগর্থ এইরূপ বলিতে হইত। 
“ইণুদদিকঃ» অর্থাৎ ইপ ধাতুর স্টায় .ইক ধাতুর রূপ হইবে । অধীয়স্তি। অধ্যগাৎ । 
কেহ কেহ «আর্দধাতৃকেই অভিদেশ হইবে এইরূপ বলেন । তন্মতে যণ্ হয় না। 
তগাচ ভট্টি। “সসীতয়োঁ রাঘবয়োরধীয়ন্” ৷ বী ধাতু গতি, ব্যাপ্তি, প্রজন, কাস্তি, 
জাসন ও খাদন বুঝাম়। প্রজন শবে গর্ভগ্রহণ । অসন শব্দে ক্ষেপণ। বেতি। 
বীতঃ। বিরন্তি। বেষি। বেছ্ি। ৰীহি। অবেৎ। অবীতাম্। অবিয়ন্। 
অড়াগম হইলে অনেকাচত্ব হেতু যণ্ হইবে, ইহ1 কেহ কেহ বলেন । অব্যন্। এস্কলে 
ঈকারও ধাত্বস্তর বলিয়। প্রশ্লিষ্ট হয়। এতি। ঈতঃ | ইয়স্তি। ঈয়াঁৎ। প্রধীৎ। 
যা ধাতু প্রাপঠ বুঝাম্ম। 'প্রাপণ শব্ধে গতি বুঝায় । প্রণিযাতি। যাতঃ। যাস্তি। 



১৭৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৪৩1 বিদেো লজ্জা বা। ৩1 ৪1 ৮৩। 
বেন্তের্লটং পরশ্মৈপদানাং ণলাদয়ো বা স্থ্যঃ। 'বেদ। -বিদতুঃ। 

বিছুঃ। বেখ। বিদথুঃ। বিদ। বেদ। বিছ। বিল্প। পক্ষে বেতি। 
বিভ্তঃ। ইত্ারি। বিবেদ। বিবিদতুঃ। উষবিদেত্যাম্। পক্ষে বিদেত্য- 
কারাল্ঞনিপাতনান্ন লঘুপধগুণঃ | বিদাঞ্চকার। বেদিত|। 
রর সরল ৮ ++ াাপপীপীপিশা তলপেট সপ্ত 

জিহ্বমুলীয়ে। দুর্বার: স্যাদেবেতি তন্ভাবঃ ৷ খ্শাদিত্বে প্রয়োজনমিতি বার্তিককারাত্যক্তিববর্যাকুপ্যেত 

ইঠি ভাবঃ। সর্বগ্তেতাদি। সঙ্ধা।তীত্যাদিপ্রয়েগে! নান্তোব। সত্থেতি প্রয়োগন্ত খ্যাঞাদেশস্তেতি 
্যাসকারাশয়ং। মা মানে। নাশ্টেতি। ঘুপ্রকৃতিমাঙ ইতি পাঠাৎ ডিতামেব তত্র গ্রহণং ততশ্চ 
শেষে বিভাষেতি বিকল্প এব প্রবন্ধীত ইতাহ। প্রণিম।তীতার্দি। . বচ পরিভাষণে। উবাচ। বক্তা। 
বক্ষাতি। বঞ্ত। বক্তাৎ। অণকৃ। অবক্তীমূ। অযমস্তিপর ইতি । তথ! চ বচস্তি। বঙক্ষান্তি। বস্ত। 
অবচন্। অবেচন। অবক্ষান্নিতোতে . অসাধবঃ। বহছবচনপর ইতি। অন্মিন পক্ষে লটি মধ্যমে 

বকৃথঃ।উত্তমে তু । বট্মঃ | লিটি। উচুং। মধ্যমে। উচ। উত্তমেতু। উচিম। লুটিবাস্রঃ। 
লিটি বচা।হঃ। উচানগরিতা।দয়ে।হপাসাধবঃ। ঝিপর ইতি। অন্মিংস্ত পক্ষে । বকথঃ। বচ্মঃ। ৯৮11) 
উচিমেতাদয়ং সাধব ইতি দিকু। |, 

৪৩। বিদে। লটো। বেটি! পঞ্চমীয়ং ন তুবঠী। তেন বিদ্যতিবিন্দত্যেরব্যবহিতপরস্ত ল্টেই- 
ভাবান্নেতে আদেশস্তদ(হ। বেত্তেরিতি। 

৪২। আকারাস্তর ধাতুর উত্তর লঙের ঝিস্বানে বিকল্পে জুস্ হয়। অযু$, অধান্। 
যায়াৎ। যায়াতাম্। যায়াস্তাম্। বা ধাতু গতি ও গন্ধন অর্থাৎ সুচনার্থ বুঝায়। 
ভা ধাতু দীপ্ি বুঝায় । ফণা ধাতু শৌচ বুঝায়। শ্রাধাতু পাক বুঝায়। দ্রাধাতু 
কুস। ও গতি বুঝায়। গ্ন। ধাত ভক্ষণ বুঝায় । পা ধাতু রক্ষা করা । পার়াস্তাম্। 
অপাপীৎ। রা ধাতু দান বুঝায়। লা আদান বুঝায়। চন্দ্রের মতে রা ও ল! এই 

ছুই ধাতুই দটনার্থক। দাপ্ লপন বুঝায়। প্রণিদাতি, প্রনিদাতি। দ্বায়াস্তাম্। 
'অদ্াসীৎ। খ্যা ধাতু প্রকথন বুঝায়। ইহ সার্বধাতৃক মাত্র বিষয়ীভূত। প্সস্থানত্বং 
নমঃ খ্যাত্রে” ॥ এই বান্তিক স্ত্র এবং উহার ভাষা এই দুইটা ইনার প্রমাণ। সম্থান 
অর্থাৎ জিহ্বামূলীয়ত্ব হইবে না। খ্শাঞ্ আদেশের খশাদিত্ব বিষয়ে প্রয়োজন, 
ইহ! তাৎপর্যার্থ। ইহ সংপূর্বক খ্যাধাতুর প্রয়োগ নহে । ইহ! স্তাসকার বলেন । 
ম! ধাতু মান বুঝায় । ইহা অকর্্মক। “তন মমুন্তত্র ন কৈটভদ্বিষস্তপোধনাভ্যাগ মত 
সম্ভবা মুবঃ৮ ইহা মাথে নির্দিষ্ট হইয়াছে। উপসর্গবশে অর্থ ভিন্ন হইলে সবর্ক হয় $. 
“উদবং পরিমাতি মুষ্টিনা”। “ন্বোঁদে” ইত্যাদি সুত্রস্থলে মা ধাতুর গ্রহণ হয় নাই 

প্রণমাতি, প্রনিমাতি। বচ ধাতু পরিভাষণ বুঝায়। বহ্কি। বক্তঃ। এই ধাতুর 
অস্তি,রিভক্ত্যত্ত পদের প্রয়োগ দেখা যায় ন1। কেহ কেহ বলেন, বহুবচনপর দেখিতে 
পাওয়া না। অন্ত মতে ঝি বিভক্তান্তেরও প্রয়োগ নাই। বদ্ধি।  বঙাৎ। 
উচ্যাৎ। অবোঁচৎ। বিদ ধাতু জ্ঞান বুঝায়। 

৪৩:। : খিদ ধাতুর উত্তর লটের পরপ্মৈপদের বিকযে ণলাদি প্রয়োগ হয়! বেগ 
বিদতুঃ। বিছুঃ। বেখ। বিপথু$। বিদ। বেদ। বিদ্ব। বিশ্ল।খগুক্ষে বেদ্বি£ 



তিওস্তাদাদিপ্রকরণম্। ১৭৫ 

৪8। *বিদাংকুর্ববস্তিত্যন্যতরম্তাম্ ৩। ১। 8১। 
 বেত্তের্পোট্যাম্। গুণাভাবো লোটো লুক্ লোভস্তকরোত্যনু প্রয়োগণ্চ 

ঘা নিপাত্যতে। পুরুষবচনে ন বিবক্ষিতে ইতি শব্দাৎু। 

৪৫। তনাদিকৃঞ্ভ্য উঠ । ৩। ১। ৭৯। 
_ তনাদেঃ কৃঞশ্চ উপ্রত্যয়ঃ শ্তাঙ। শপোহপবাদঃ। তনাদিহাদেব 

সিদ্ধে কৃঞ্গ্রহণং গণকাধ্যস্তানিত্যত্বে লিঙ্গং তেন «ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তমিত্যা্দি* 
সিদ্ধম। বিদাংকরোতু। 

৪৬1 অত উৎ সার্বধাতুকে। ৬। ৪। ১১০। 

 উপ্রত্যয়ান্তস্তয কৃঞ্জচোহকারম্য উৎ স্যাঁৎ সার্ববধাতুকে কৃডিতি। 

উদ্দিতি তপরসামর্ধ্যান্ন গুণঃ। বিদাংকুরুতাম্ । উতশ্চেতি হেলুক্। 
আভীয়ত্বেন লুকোহসিদ্বত্বাহুত্বম্ ৷ বিদাংকুরু । বিদাংকরবাণি। অবে। 
অবিস্তাম্। সিজভ্যন্তেতি ঝেজুস্। অবিদ্ুঃ। 

৪9। লোটে। লুগিতি। আম ইতি শুত্রে মন্ত্রে ঘসেতাতো লেরিতি অনুবর্ত্য আমঃ পরহ্চ 
লেলু'গিতি ব্যাকুর্ধত।ং মতে নেদযুক্তমূ। নিক্ষর্ষে তু তেনৈব লুগিতি বোধ্যম্। পুরুষবচনে ইতি। 
প্রথমপুরুষে। বহুদ্চনঞ্চেতার্থঃ। পরন্মৈপদমপ্যবিবক্ষিতসেবেতি কেধ।ঞ্িিৎ মতে কন্জব্যতিহারে তঙ। 
ধ্যতিবিদাস্কুরুতাম্। ব্যতিবিদাহুব্ধবাত।মিত্যাদি জ্ঞের়ষ্। 

৪৫ তেনেতি। বিশ্বসেদিত্যত্র শপে। লুগভাঁবঃ সিদ্ধ ইতি ভাবঃ। এবমপ্যবিশ্বস্তমিতাঞেডভাবঃ 
কথমিতিচেদ!গমশাস্ত্রন্ত।নিতাত্ব।দিতি গৃহাণ। 

৪৬। অত উৎসার্বধাতুকেতি । কঙিতি কিম্। করোধি। লুকোহ সিদ্ধ দিতি ।১ সাবহধাতুকগ্রহণ- 

মুত্তরধর্থমেব নাত্রানশ্াকম্। ইহ তৃত্পুর্পগত্যা সার্দিধাতুকপরত্বমান্ীয়তে ইতি বুত্তিমতে তসিদ্ধবপ- 
মন্ডোপযোগলেশোহপি নান্তী[ত জেয়ম্। 

০ পপ ০০৪০০ আই বা এ বর সস আম সা এ ৯ সস ৮ পা পপ ভর “সা সস স০স৯ 

বিস্তুঃ। ইত্যাদি * বিবেদ। বিবিদতুঃ । “উষবিদ” এই স্তর দ্বারা আম্পক্ষে 
"বিদে£” এইরূপ অকারাস্ত নিপাতন হেতু লঘৃপথার গুণ হইবে না। বিদাঞ্চকার। 
দির | 
"8৪1 লোট "পরে থাকিলে বিদ ধাতুর উত্তর আম্ হয়। গুণাভাব, লোটের 

লুক্ক এবং লোটের অস্তে ক ধাতুর অনুপ্রয়োগ বিকল্পে নিপাতনে হ্য়। ইতি শব্দ 
নার পুরুষ ও বচন বিবক্ষিত হইবে না। 
8৫. তনাদি ধাতু ও কৃঞ ধাতুর উত্তর উ প্রতায় হয়। ইহা শপের অপক্লাদ। 

শুনা হেতু সিদ্ধি হইলেও পুনঃ ক্কঞ্চের গ্রহণ, কেবল গণকার্ষোর অনিতাত্ব বিষয়ে 
প্রমাণ। সেই হেতু “ন বিশ্বসেদবিশ্বত্তং” ইত্যাদি সিদ্ধ হইয়াছে । বিদাক্ষরোতু। 
৭8৬ উ প্রতার়ান্ত কঞ ধাতুর অকার স্থানে উকার হয় সার্বধাতুক বিষয়ে কিৎ 

ডিৎং পরে গুর্পকলে। উৎ এইরূপ তপর করণ হেতু গুণ হইবে নাঁ। বিদাকুরুতাম্। 



১৭৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৪৭1 দশ্চ 1 1 ২। ৭৫7 

ধাতোদ্দন্য পদ্দাান্তন্তয সিপি পরে রুঃ স্যাদবা। অবেঃ। অবেহ। 
অস ২১ ভূবি। অস্তি। | 

৪৮1 ম্মালসারল্োপর | ৬181 ১১১। 

শ্রসোশস্তেশ্চাকারম্য লোপ? স্তাৎ সার্ববধাতুকে ক্ভিতি। স্তঃ। সন্তি। 
তাসস্তোরিতি সলোপঃ। অসি। স্থঃ। স্হ। অস্মি। স্বঃ। স্মহ। 

৪৯1 আদ্ধধাতৃকে । ২1 ৪1 ৩৫। 
ইত্যধিরত্য | 

৫০1 অন্তেভূি। ২1৪1 ৫২ 
ব্ৃুব। ভবিতা। অস্ত্র। ভ্তা। স্তাম্। সম্ক। 

৪৭ দ্রশ্চেতি। সিপি ধাতোরুর্দেতানু বর্ততে পদন্ঠেতি ঝলাং জশে।ইস্তে ইতান্মাঘস্ত ইতি চ তঙাছ। 
ধাতোর্দভ্যেত্যাদি। সিপি কিম। ভিপি । অবেৎ। দাল্তশ্য ধাডোঃ: সিপি রুর্বেতোভাবতৈনেষ্ট- 

নিদ্ধো। পদ স্তানুবৃত্বিশ্মন্দপ্রয়ে।জনেত্যাচং ভচ্চিন্তাম্। বেৎসীভারাতিপ্রসঙ্গাৎ চত্বন্যাসিদ্ধত্বেন গগাস্তত্বাৎ। 
৪৮। গ্াসোরল্োপইতি । অভ উদ্দিতি হ্রাদভ ইত্ানুবন্তা অদ্গ্রহণস্ত্যক্তুং শকামিতা।ভঃ। শ্মসোরিতি। 

শকন্ধাদিতবাৎ *ররাপমিত্যাহ : শ্বঙ্ান্তেশ্চেতি ৷ শ্রশ্টোদাহরণম্। রুন্ধস্তীত্যাদি । কৃঙিতি কিম্। 

কণন্ধি। অন্তি। তপরকরণমাস্তাষ!সন্নিতাত্র তদ্যাডাগমে কৃতে তম্ত লোপো মাতৃৎ ইত্যেতদর্থং 
নিক্র্যস্ত অনুপদং স্ষটীভবিষ্যতি। 

৫* | ধ্বসোরেদ্ধেতি। এত্মলোহস্তান্ত লোপস্ত শিত্বাৎ সর্দস্তেতি ভাষ্যাদৌ স্পষ্টম্। দ্েছি। ধেছি। 
অসিদ্ধত্বাদাডিতি | নম্বেবম।টোহদিদ্ধত্ব(ৎ শ্রসোরিতাল্লোপে। ন ভবেদ্দিতি তপরকরণং তত্র ব্যর্থমিতি 

চে অরাছ:। আভাচ্ছাত্রস্ত।নি হাতাজ্ঞ।পনায় তপরকরণম্। তেন ল্েভতুরিতাদি সিদ্ধমিতি । 
হ্যার্দেতৎ অত্র শ্কেচিৎ। অনদ্গ্রহণন্ত নিখ্ষলত্বে তপরকরণগ্ত জ্ঞ।পনার্থত্বং ন লিধ্যেত। ন চাত 
উদ্দিতি সুত্রস্থতপরকরণমেব জ্ঞাপন।৭ম স্ত্রতি বাচাম্। অন্তেতুাক্তৌো গৌরবাদপ্ধমাত্রাল।খবার ভঙ্ 

তপরত্বমিতি সুবচত্বাৎ। তন্ম। ছুক্তজ্ঞ।পনা৫মদ্গ্রহপমাবশ্ কমিত্যান্ঃ | ৰ 

“উত্তশ্চ” এই সুত্র দ্বার! হির্ লুক্ হয়। আভীয়ত্ব হেতু লুকের অসিদ্ধত্ব হওয়াতে: 
উত্ব হইবে । বিদাস্কুরু। বিদাক্করবাণি । অবেৎ। অবিত্তাম্ । “সিজত্যন্তঃ 
এই সুত্র দ্বারা বিস্থানে জুস্ হয়। অবিছুঃ | ও 

৪৭। ধাতুর পদান্তশ্বিত দকারের স্থানে সিপ্ পরে থাকিলে রু হয়। বিলে 
অবেঃ। অবেৎ। অস ধাড়ু উৎপত্তি বুঝায়। অস্তি। 

৪৮। শিম প্রত্যয়ের এবং অন ধাতুর অকারের লোপ হয় কিৎ ডিৎ সিরা 
বিতক্ষি পরে থাক্ডিলে। স্তঃ। সম্ভি। “তাসন্ত্যোঃ” এই সুত্র দ্বারা সকারের লোপ 
হয়। অসি। স্যঃ। স্থ। অন্মি। ম্বঃ। স্ম। 

৪৯। আর্ধাতৃকাধিকার চলিল। ৰ 
৫*। আর্দধাতৃকবিষয়ে অন ধাতু স্থানে ভূ আদেশ হয়। বতৃব। ভবিত1। 

আন্ব। ভ্তা। ভাম। সম্ভ। | 



ভিওল্তাদাদি প্রকরণম্। ১৭৭ 

৫১ |, ধ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপ ১6 ৬1 ৪।১১৯। 

ঘোরস্তেশ্চ 'এত্বং স্যান্ধো পরে অভ্যাসলোঙ্জ্চ । আভীয়ত্বেন 
'গত্বহ্যাসিদ্বত্বাজ্েদ্ধিঃ। মমসোরিত্যলোপঃ | এধি। তাতিঙ পক্ষে এত্বং 
ন। পরেণ ভাতও1 বাধা । সকুদগতাবিতি হ্যায়ীত। স্তাৎ। ভ্ম। ভ্ত। 

অসানি। অসাব। আসাম। অক্তিসিচ ইতীটু। আসীঙু। শ্বমসোব্পিত্যল্লো- 
পশ্তাভীয়ত্বেনাসিদ্বত্বাদাট। আস্তাম্। আসন্্। স্যাৎ। ভুয়াৎ। অভূগ়। 
পিচোহস্তেশ্চ বিদ্যমানস্বেন বিশেষণাদিণ ন। 

৫২। উপসর্গপ্রাহুরভ্যামস্তিষ্যচ্পরঃ 1 ৮।৩।৮৭। 
উপসর্গেভ্যঃ প্রাদুসশ্চ পরস্ঠাস্তেঃ সম্ত ষঃ স্যাদ্ যকারেহুচি চ পরে। 

নিষ্যাৎ । প্রাদ্বষ্যাশ। নিষন্তি। প্রাহ্ঃষন্তি। যচপরঃ কিম্। অভিস্তঃ। 
স্বজ্ ২২ শুদ্ধো। 

৫৩। মজেরুদ্ধিঃ। ৭1 ২। ১১৪ । 
মুজেরিকে বৃদ্ধিঃ স্যান্ধাতুপ্রত্যয়ে পরে । ক্ডিত্যজাদৌ বেষ্যতে | ০ 

ব্রশ্েতি ঃ। মা্টি। স্ৃব্টঃ। মৃজন্তি, মাভ্জন্তি। মমার্ভ। মমার্ডজতুঃ, 
মম্বজতুঃ। মমাজিথ, মমান্ঠ। মার্জিতা, মাষ্টা। মৃভ্টি। অমার্ট,। 
অমার্জম্। অমাজীৎ, অমাক্ষাঁ। রুদ্র ২৩ টিসি 

পে অপ এ সপ ১৯0 ৬.০০ -র  আ পপ ও  ৮ এ+ এ 88. জরি 

৫২। (৫১ সত্রের টাক! ৫» সংখাক ংখ্াক হইয়াছে) উপসর্গপ্রাছুর্তামিতি | প্রাছ্ুস্ ইতি সাম্তমব্যয়ম্। 
প্র/দুষশ্চেতি পাঠে প্র।ছুভামিতি নির্দেশে। ন যুজাতে ইতি প্রাচাং ষাস্তপাঠঃ প্রামারদিকঃ। পরস্তেতি | 
'য়মন্তেঃ সহ্য বিশেষণং ন ত্বত্তেঃ তেন প্র1দুরক্তীতাত্র ন ঘত্বমূ। উপসগেত্য।দি কিম্। দধি ম্যাৎ। 

অন্তেঃ কফিম। পরিস্থজতি। মুজ শুদ্ধৌো। অয়" ন ষিদ্ ভিদ।দিপাঠসামর্থযাৎ । 
৫৩ । স্বজের্দ্ধিরিতি । গুণ।পবাদঃ। ধাতে।ঃ স্বরূপগ্রহণে তত্প্রত্যয়ে কার্যবিজ্ঞানমিতাযাহছ। 

খতুপ্রত্ন্মে হতি। খাডুপ্রভায়ে কিম্। ইসপরিমুহত্যান। ক কৃঙিতাজাদাবিতি। এতচ্চান্তেবাং 
কত সপ পপ | পপ 

৫১1 লদুসংজ্ঞক ধাতু এবং অস ধাতুর স্থানে হি পরে থাকিলে একার হয় এবং 
অভ্যাসের লোপ হুয়। আভীয়ত্ব প্রঘুক্ত এত্বের অসদ্ধি হওয়াতে হি স্থানে ধিহয়। 
*ক্লমসো:” এই সুত্র দ্বারা অকারের লোপ হয়। এধি। পরবন্তী তাতঙ. দ্বারা এত্বের 

ঘাধ হওযাতে “সরুদ্্গতৌ” এই স্ায়ান্ুসারে তাতও. পক্ষে এত্ব হইবে না। স্তাঙ্চ। 
স্তম। স্ব। অসানি। অসাব। অপাম। “অন্তি সিচঃ” এই স্তর দ্বারা ইট হয়। 
আসীৎ। “ক্নমসোঃ” এই সুত্র দ্বার অকার লোপের আভীয়ত্ব হেতু অসিদ্ধি হইতেছে, 
অতএব আটু হইবে। আ্তাম্। আসন্। ম্তাৎ। ভূয়াৎ । অভূং। সিচ্ এবং 
অস ধাতুর বিদামানত্ব তেতু বিশেষণের উত্তর ইট্ হইবে ন1। ৃ 

৫২। যকার ও অচ্ পরে থাকিলে উপসর্গ এবং প্রাছুস্ শব্দের পরবর্তী অস ধাতুর 
সকারের বত্ব হয়। নিষ্যাৎ। প্রাছঃষ্যাৎ।. নিষস্তি। প্রাছযেস্তি। যকার ও অচ্ 
পরে ন। খাকিচুল কি হইবে? অভিস্তঃ। মৃজু ধাতু শুদ্ধি বুঝায়। 

ক (২৩) 



১৭৮ পিদ্ধান্তকৌমুদী 

৫৪1 কুদাদিভ্যসার্ধবধাতুকে । ৭1 ২। ৭৬। 
রুদ্ আপ্ শ্বস্ গান জক্ষ এভ্যো বলাদেঃ সার্ববধাতুকম্যেট, স্যাঁগু। 

রোদিতি। রুদিতঃ। হো পরস্থাদিটি ধিত্বং ন। ক্ুদিহি। 

৫৫1 কুদশ্চ পঞ্চজ্য? । ৭1৩1 ৯৮। 

হলাদেঃ পিতঃ সার্ববধাতুকস্যাপুৃক্তস্ঠ ঈট, ্ যাু। 

€৬। অড্ গার্যগালবয়োঃ। ৭1 ৩। ৯৯। 
অরোদীত, ভারোঁদু। অরুদ্দিতাম্। অরুদন্। অরোদীঃ। অরোদঃ। 

প্ররুতি প্রত্যয়বিশেষপেক্ষাভ্যামভীড্ভ্যামন্তরঙ্গত্বাদ্যানুট্ ৷ রুদ্যাৎ। অরুদণ্ড, 
অরোদীৎ | ট্রি ২৪ ঘপ্ শয়ে। স্বপিতি। স্দপিতঃ। সাপ । স্থযুপতুঃ | 
সুষুপুঃ । সুদ্ঘপিথ, সুপ্থ | 

বৈয়।করণন।ং মতম্। ইকে। গুণবৃদ্ধী ইতি হুত্রে ভাষাকুতা ম্বীকুতম্্। মৃভ্টীতি। হঝল্ভা ইত্তি 

হের্ধিঃ। বব্গুহজশহানি। ৃ 
৫৪ । বলাদেরিতি স!লিধাতুকম্তেতি। বলাদে; কিম্। রুদপ্তি। সার্জধাতুকে কিম্। স্বপ্ত!', 

ধিত্রং নেতি। সরুদগত।বিতি স্য।য়াৎ। হের্ধিরিতি স্থম্যাদেশযোরিকার উচ্চারণার্থ ইত্যাদিপ্রাগুক্ত 
সমাধানাদ্বেতি ভ।ব: | 

৫৫। র্ুদশ্চেতি। পঞ্চভাঃ কিম্। জাগন্ডের্লডি অজাগঃ। 

৫৬। গ্াকৃতিপ্রতায়েতা।দি। হল।দিপিৎ সান্দিধাতুকাপৃক্তাপেক্ষত্বাচ্চ বহিরঙ্গত্বমউীটোঃ। অরুদদ- 
দিতি ইরিতো। বেতাঙ। অরে।দীদিতি। অসশ্ডতিসিচ ঈট্। রুদশ্চেতানেন তু ন সিচা ব্যবধ।নেন রুদাদেঃ 
পরদ্বাভ।বাৎ। স্যুপতুরিতি । বচিশ্বগীতি সম্প্রসারণম্। ততে। দ্বিত্বম্। 

৫৩। ধাতু সম্বগ্ধীর প্রত্যয় পরে থাকিলে মৃজ ধাতুর ইকের অর্থাৎ খকারের বৃদ্ধি 
হয়। ককার-উং উ'কার-ইৎ এবং অজাঁদি পগ্রাতায় পরে থাকিলে উক্ত কার্য বিকল়ে 
হয়। “বরশ্চেতি” এই শ্ত্র দ্বারা জ্স্থানে ষহর। মার্টি। মুষ্টঃ। মুজন্তি, মার্জস্তি। 
মমার্জ । মমার্জভঃ, মমুক্ষতুঃ ॥ মমার্জিথ, মমাঁ্। মার্জিতা, মা্11 . মুভি । 
অমর্ট। অমার্জম্। আমার্জীং, প্সনাক্ষীৎ ! রুদির্ ধাতু রোদন কর! বুঝায় | 

৫৪। রুদাদ্দি অর্ণাৎ রদ, স্বপ, শ্বস, অন্ ও জক্ষ ধাতুর উত্তর বলাদি সার্বধাতুক 
বিভক্তি পরে থাকিলে ইট্ হয় । রো'দ্তি। রুদিতঃ। হি পরে থাকিলে পরত্ব দ্র 
ইট হইলে হি স্থানে ধি হইবে না। কুদিভি। 

৫৫। রুদার্দি পাচটা ধাতুর উত্তর ঘে হলাদি পিৎসংজ্ঞক সার্বধাতুক বি 
তাহার স্থানে ঈট্ আগম হয় । জেয 

৫৬। গী্গ্য ও গালব মুনির মতে রুদাদি ধাতুর উত্তর অটু আগম হয়। আর 
দীৎ, অরোদৎ। অরুদিতাম্। . অরুদন্। অরোদী: । অরোদঃ1: প্রকৃতি ও. 
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৭1. স্থবিনিদূর্ভ্যঃ জুপিসুতিসন্লচ। ৮। ৩। ৮৮। 

এভ্যঃ স্ুপ্যাঁদেই সন্ত ষঃ স্যাৎ। পুর্ববং ধাতুরুপসর্গেণ যুজ্যতে। 
কিতি লিটি পরত্বাৎ সম্প্রসারণে ষত্তে চ কৃতে দ্বিত্বম্। পুর্ববত্রাসিদ্ধীয়ম- 
দ্বির্ববচনে । সুষুধুপতুঃ ৷ স্ুযুষুপুঃ। অকিতি তু দ্বিত্বেহভ্যাসম্য সম্প্র- 
সারণম্। যত্বম্যাসিঙ্গত্বাস্ততঃ পুর্ববং হলাঁদিঃ শেষঃ। নিত্যত্বাচ্চ ততঃ 

স্থপি বূপাভাবান ষঃ। স্থস্থঘাপ। স্ুস্বপগ্তা । অস্বপীশ, অস্বপৎু । স্বপ্যা্। 

স্প্যাৎ। স্ুযুপ্যা। অন্বাপ্পীৎ। শস ২৫ প্রাণনে। শসিতি। শ্বসিতা। 

অশ্বসীৎ, অশ্বসত । শ্বহ্াতাম্। শ্বশ্যাস্তাম্ । ল্গ্যন্তক্ষণেতি ন বৃদ্ধিঃ। 

অশ্বসী। অন চ। অনিতি। অন। অনিতা । আনীত, আনহ। 

৫৭। ুপিস্তিনমা ইতি সুতীতি ক্তি্নস্তঃ। মমেতি পচাদ্যজন্তঃ। হুযপ্তিঃ | হধৃতিঃ। হযসা। 

বিষমঃ। অদ্ধির্ধচন ইতি! তেন যত্বসহিতন্ত দ্বিত্বমূ। হুপিরূপাভাবাদিতি। একদেশবিকৃত- 

মনন্তবদিতি তু ন প্রবর্ততে। তস্ত স্থানিব সুব্রশেষত্বাৎ। যত্বস্ত ত্রেপ।দিকত্বেন তৎকার্ধাং প্রতি 
স্বানিবস্ত/ব।দিত্যানঃ। বস্ততস্ত স্থানিবদাদেশ ইত্যেতং প্রতি ত্রিপাদী সিদ্ধেতুক্তম্। তন্মাদিহ 
সম।ধানা স্তরমূহামি ত্যন্যে | 

প্রতায় বিশেষের অপেক্ষিত যে অট্ 'ও ঈটু ইচ্গারা বহিরঙ্গ এবং যাজট্ ইহাদের 
অপেক্ষা অন্তরঙ্গ, অতএব রুদাদি ধাতুর উত্তর যাস্ট ই হইবে। রুদ্যাৎ। অরুদত্, 

অরোদীৎ। ঞি স্বপ্ ধাতু শয়ন কর! বুঝায়। স্বপিতি। স্বপিতঃ। সুঘাপ। 
সযুপতুঃ ॥ স্যুপুঃ। সুতপিথ, সুত্ঘপ্থ। 

৫৭। স্,বি, নির্ ওছুর এই করটা উপসর্গের পর স্ুপি, সু ও সন ধাতুর 

সকারের যত্ব হয়। প্রথমে ধাতু উপসর্গের সহিত যুক্ত হইবে, তদনস্তর ষত্ব সাধিত 

হইবে। এই মতে “পুক্জত্রাসিদ্ধীয়মদ্দির্বচনে” এই স্ভায়ান্লারে কিৎ ও লিট্ পরে 

থাকিলে পরত্ব হেতু সম্প্রনারণ ও যত্ব কর! হইলে দ্বত্ব হইবে । স্ুযুষুপতুঃ | সুযুষুপুই। 

কিৎ ভিন্ন লিটু পরে দ্বিত্ব হইলে অভ্যাসের সম্প্রসারণ হইবে। যত্বের অনিদ্ধত্ব 
৷ এবং নিত্যত্ব হেতু তাহার পূর্বে হলাদি শেষ এবং তদনস্তর সুপ্ পরে রূপের অভাব 

হেতু ষত্ধ হইবে না। সুস্ঘাপ | স্ুস্বপ্তা। অস্বপীৎ, অন্বপৎ। ্বপ্যাৎ। 
'স্প্যাৎ। নুযুপ্যাৎ। অস্বাগ্নাৎ। শ্বস ধাতু প্রাণনার্থ বুঝায়। শ্বসিতি। শ্বসিতা। 
'অন্থসীৎ | : অশ্বলৎ। শ্বস্তাতাম্। শ্বস্তান্তাম্। "ন্ধযস্তক্ষণ” এই সুত্র দ্বারা বৃদ্ধি 
বে, না। * অশ্বসীৎ। অন ধাতু ও প্রাণনার্থক। 'অনিতি। আন। অনিতা। 

'জ্বানীৎ। আন$।- 



১৮৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

৫৮1 অনিতেঃ স্টি৮। ৪1 ১৯। 
উপসর্গস্থান্িমিত্তাৎ পরহ্ঠানিতের্স্ ণঃ স্যাড। প্রাণিতি। জক্ষ হ৬ ভঙ্গ 

২৭ হসনয়োঃ। জক্ষিতি। জক্ষিতঃ। 

৫৯। অদভ্যস্তাৎ। ৭1১।৪। 

ঝহ্য অত স্তাদন্তাপবাদঃ। জক্ষতি। সিজভ্যনস্তেতি ঝেজুস্। অজক্ষুঃ | 
অয়মন্তঃস্থাদিরিত্যুজ্জ্বলদন্তো বভ্রাম। রুদাদয়ঃ পঞ্চ গতাঁঃ। জাগু ২৮ 

নিদ্রাক্ষয়ে । জাগর্তি। জাগৃতঃ। জাগ্রতি। উষবিদেত্যাম্ বা। জাগরাঞ্চকার, 

জজাগার। 

৬০.। জাগ্রোহবিচিপ্লল্ডিৎস্ব । ৭1৩।৮৫। 
জাগর্তেগুণঃ স্যাদ্বিচ্চি্লল্ডিজ্ঞ্যোহ্ন্যস্মিন্ বৃদ্ধিবিষয়ে প্রতিষেধবিষয়ে চ। 

চারার । অজাঁগঃ। অজাগ্রতাম্। অভ্যস্তত্বাজ্জুস্। 

৫৮। অনিতেরিতি। উপমর্গ।দদম।সেহগীত্যত উপসর্গািতি বর্ততে । রয।ভ্যামিত্যতে! রি হর 

তদাহ। উপমর্গগ্থাদিত্য। দি । 
৫৯। অন্তাপবাদ ইতি । ঝোহন্থ ইতাস্ত অদাদেশোহপবাদঃ । অন্ত ত্বপবাদেো জুসিতি জ্ঞেয়ং। 

বন্রামেতি। জক্ষন্ ক্রীডন্ রমমাণ ইতুাপনিষদি গশাদিত্বস্ত নির্বিবব।দত্ব(ৎ। নাভ্যন্তাচ্ছতুরিতি নিষেধেন 

জক্ষন্ ইতি নুমশ্ছান্দসত্েহপি জশাদিহ্বস্ত তৎকল্পনায়। অন্ত।য্যত্বাৎ। ধাতুবৃত্তাদে। জশাদিপ।ঠাচ্চ। 
" ৬০। জাগ্রোবিচি্নল্ইতি। উিস্ভোহন্যম্মিন্রতি। জাগুবিঃ। বিশবেন বাদিপ্রতায়ে। গৃহাতে ॥ 

ইকারঘ্ত উচ্চ।রণার্থ ইতি বদতাং মতে রুমাবপি নভবতি। জজাগুবন্। জজাগুবাঃসৌ । চিপ) 

অজাগারি। ণল্। জজাগার। ডি২। জীগৃতঃ। জাগৃথ:। বৃদ্ধিবিষয়ে ইতি। পলি। 
জাগরক: । ঘঞ্চিণ জাগরং। শিচি। জাগরয়তি। ন চৈতেঘু গুণে কৃতেহপ্যত উপধারা! ইতি 
বুদ্ধিঃ গ্ঠা্চ ইতি বাচাম্। গুণবিধেশ্চি্ল্ নিষেধস্য চানর্৫থক্যাপত্তেই। 

৫৮। উপসর্থস্থ নিমিত্তের পর অন ধাড়র নকারের ণত্ব হয়। প্রাণিতি। 
জক্ষ ধাতু ভক্ষন ও হুসন বুঝায়। জক্ষিতি। জক্ষিতঃ | 

৫৯। অদ ধাতু ও অভ্যন্তের পর ঝন্থানে 'অঙ্ হয়। এইটা অস্তাদেশের অপবাদ । 

জক্ষতি। “পিজভ্যন্তেতি” এই সুত্র দ্বারা বিস্বানে জুস্ হয়। অজক্ষুঃ। এই 
ধাতুটী অন্তঃস্থবর্ণাদি, ইহা! উজ্জলদন্ত বলেন, কিন্তু উহ! ভ্রমমাত্র। রুদাদি পাঁচটা 
ধাতু কথিত হইল। জাগু ধাতু নিদ্রাক্ষয় অর্থাৎ জাগরণ বুঝায়। জাগর্তি॥ 
জাগৃতঃ। জাগ্রতি। পউষবিদ”* এই সুত্র দ্বারা জাগৃ ধাতুর উত্তর বিলে টি হয়), 
জাগরাঞ্চকার, জজাগার। 

৬০। বিচ্ বিণ ণল্ ও ডিৎ ভিন্ন অন্তপ্রকার বৃদ্ধি বিষয়ে এবং প্রতিষেধ বিষয়ে 
জাগ্ ধাতুর খকারের ৭ হয়। জঙ্গবাগরতুঃ। অঙ্াগঃ। অজ্গাগৃতাম্। অভ্যস্থ 
হেতু জুস্ হয়। 



তিঙন্তাদাদিগ্রকরণম্। ১৮১ 

৬১। ' জুনসিচ। ৭1৩1 ৮৩1 

আজাদ জুসীগন্তাঙগস্য গুণ? স্যাত। অজাগরুঃ। অজ্াদৌ কিম্। 

জাগুযুঃ। আশিবি তু । জাগব্যাত্ড | জাগধ্যান্তাম । জাগধ্যাস্থঃ | 

লুঙি । অজাগরীৎ। জাগু ইস্ ইত্যত্রে যণ্ প্রাপ্তঃ। তং সার্ববধাতৃকগুণে। 

বাধতে । তং সিচি বৃদ্ধিঃ। তাং জাগন্ডিগুণঃ। তত্র কৃতে হলস্তলক্ষণপ্রাপ্ত। 

নেটাতি নিষিদ্ধ! । ততোহতো হলাদেরিতি বাধিত্বাহতোহল্ান্তস্যেত প্রাপ্তা 

ক্ষাযন্তেতি নিষিধ্যতে | তান 2-_ 

গুণে বুদ্ধি গুণে বুদ্ধিপ্রতিষেধো বিকলপনম্। 

পুনবৃদ্ধির্নিষেধোহতে বণ্পর্ণনঃ প্রাপ্তয়ো নন ইতি ॥ 

দরিদ্র। ২৯ দুর্গতৌ । দরিদ্রাতি। 

৬১। জুনি চেতি। চকার ম্পষ্টপ্রতিপন্তর্থঃ। কঝ্স্টাচীতাযতে।ছচীত্যন্থবর্তীত ইত্যাহ। অজাদ।বিতি। 

জাগৃযুরিতি। এনং শুণুযুঃ চিন্ত্যুরিত'।দ।বপি গুণা নেতি বোধ্যম্। যাহুটে। ডিন্বাত শুণুযুরিতা।দে 
গুণে। নেতি প্রাচোক্তিপ্ত মনেরনায়।ং দুষিত জুস চেতি গুণস্ত শিষেধ!পণদ হ্বাদিতি। কেচিত্ত,জুসি 

চেন্যত্র উসীতাবর্ত্য উস্বূপে জুমীতি ব্যাখ্যানাননে।জদোষঃ ইত্যাহঃ। অজাদৌ জুনীতি সমাধানস্ত 
ভাষা।কঢ়ম্। জ।গন্তে' নিচ ঈটি তে যণ।দিপ্রাপ্তিক্রমং দর্শয়তি। জ।গুইস্ ইত্যত্রেতি। তত্র কতে 
ইতি। হুলন্তলণাধাঃ বুদ্ধেঞ্জ।গণ্ভিণেন বাধস্তেন হলন্তহদম্প।দনাং। যষাহি গুণপ্রবৃত্তিসময়ে বৃদ্ধিঃ 
স। বাধ্যতে নাগ্যেতি ভাবঃ। অজাগরি&। অজ্জাগরীরিতাদি । দরিদ্বা। 

৬১। অনাদি জুম্ পরে থাকিলে ইগন্ত অঙ্গের গুণ হয়। অজাগরুঃ। অজাদি 
ভুন্ না হইলে কিরূপ হইবে? জাগ্রঘুঃ! আশির্লিও নিষয়ে কিন্ত জাগর্ধ্যাৎ এইবপ 
হইবে । জাগর্দ্যান্তাম্। জাগর্যান্থঃ। লুঙ্ বিষয়ে মলাগরীতৎ। প্জাগু ইস্” 

এইস্থলে ঘণ প্রাপ্তি হইয়াছিল, ত্তাহ সার্নধাত্ুক গুণ দ্বারা বাধিত হইল । শ্রী গুণকে 
আবার সিচি বুদ্ধি বাঁধা দেয় এবং “জা গণ্ডি গুণঃ৮” এই সুঞ্র দ্বারা বুদ্ধিকে বাধ করিয়। 

সেইস্থলে গুণ বিধান করিলে ভলন্ত লক্ষণ প্রাপ্তি হইবে, কিন্তু “নেটি” এই সুত্র দ্বারা 
তাহার নিষেধ হইল । অতঃপর, “অতে। হলাদে:” এই নুত্রকে বাধ করিয়া “অতোহ 
লাস্তস্ত” এই স্ত্রের প্রাপ্তি হইয়াছিল । কিন্তু “ক্ষান্ত” এই সুত্র দ্বারা তাহারই নিষেধ 

হইল। তাহাই. কারিকাতে প্রকাশ করিতেছেন । যে, "প্রথমে গুণের প্রাপ্তি হইল, 
তাহাকে বাধ করিয়। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, পুনরায় তাঁহার বাধ হওয়াতে গুণের প্রাপ্তি 

হইল, আবার তাহাকে বাধ করিয়! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু পুনরায় তাহারও 
নিষেধ হুইল। , আবার বিকল্লে প্রাপ্তি হইল। পুনর্বকার বৃদ্ধি প্রাণ্ত হইল। তদনত্তয় 
আবার নিষেধ হইল। এইরূপ ক্রমে যণ্ আদি নয়টার প্রাণ্ডি হইল।” দরিয্রা 
ধাতু ছর্গতি চুর্ধায়। দরিজ্রাতি | 



১৮২ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৬২। ইদ্দরিদ্রস্থ। ৬। ৪। ১১৪। 
দরিদ্রাতেরিকারঃ স্যাদ্ধলাঁদ কৃডিতি সার্ববধাতুকে। দরিদ্রিতঃ । 

৬৩.। শ্রীভ্যন্তয়োরাতঃ । ৬1৪1 ১১২। 

অনয়োরাতো। লোপঃ .স্যা ক্ডিতি সার্বধাতুকে। দরিদ্রতি। 
অনেকাচ্নাদাম্বা। দরিদ্রাঞ্চকার। আত ও ণল ইত্যত্র ও ইত্যেৰ 
সিদ্ধে গকারবিধানং দরিদ্রাতেরালোপে কুতে শ্রবণার্থম । অর্তএব 

জ্তাপকাদান্মেত্যেকে । দদরিদ্রৌ। দদরিদ্রতুরিত্যাদি । যত্ত গলি 
দদরিদ্রেতি তন্নিন্মলমেব। দরিদ্রীতেরার্ধধাতুকে বিবক্ষিতে আলোপো 
বাঢ্যঃ.। ০। লুডি বা, সনি পুল ল্যুটি চ ন। ০ দরিদ্রাতা। অদরিব্রাৎ। 
অদরিদ্রাতাম্ । অদরিদ্রঃ। দরিদ্রিয়াৎ, দরিদ্র্যাৎ। অদরিদ্রীগু। 
ইট্সকৌ। অদরিদ্রাসীৎ। চকাস্য ৩০ দীপ্তৌ। বন্য অৎ।, চকাসতি। 
চকাসাঞ্চকার। ধি চেতি সলোপঃ। পিচ এবেত্যেকে । চকাদ্ধি। চকা- 
ধাত্যেব ভাষ্যমূ । 

৬২। ইদ্দরিদ্রস্তেতি। ইদ্দরিদ্র ইতি বক্তুমুচিতম্ । 
৬৩। শ্সাভ্যন্তেতি । ক্রীণাস্ত। ক্রীণতে । যুনস্তি। ধুনতে। দধতি। দধতে। কিঙ্তি কিম্। 

ক্রীণ[তি যুন।তি দধাতি। আতঃ কিম্। বিভ্রতি। ও ইত্যেব সিদ্ধে ইতি। প্রথমতাগে প্রমাণাঙা ব- 

দিতি ভ।বঃ| নিনম্ম্লমেবেতি। যত্তু ব্াখ্য।তৃভিঃ সমর্থ্যতে । আমোহভাবে আতো। লোপে কৃতে 

আদন্থহ।ভাবাদৌত্বং নেতি তন্ন। আত ও ণল ইতাত্র প্র।খম্যা দেকারে কর্তব্যে ওুঁকারবিধানং 
দরিদ্রাতেরাল্লে(পেহইপি শ্রবণার্থং সৎ আমভাবে লিঙ্গমিতি হরদত্তমাধব।দিগ্রস্থৈঃ শ্বগ্রন্থেন চ বিরোধ!ৎ 
তৎ কথ'মাত্স্ত। প্রত্ৃত্তিভবেৎ ॥। যদপুক্তমূ | ওকারোকাররে[দ্বিমাত্রত্ববিশেষ।দৌকারবিধানমিতি 
তনপি গ্বীয়ঃ তন্মিন্ পক্ষে আমে। দু'বারহপ্রসঙ্গাৎ। বিবক্ষিত ইতি । তেন দরিদ্রভীতি দরিদ্র 
ইতি পচাদাজেব ভবতি পরসপ্তম্যস্ত স্যাদ্বধেত্যাদস্তলক্ষণে ণঃ স্ঘ(ৎ। সতি তু তম্মিন আতে। ধুক্ 
চিপ্কতোরিতি যুক দরিত্রায় হতি স্তাদিতি ভাবঃ। সনি গলীতি। এতেঘ।লোপো নেত্যর্থঃ। 

,ধিদরিজ্রসতি। দরিদ্রায়কঃ। দ্ররিদ্রণম। অদরিদ্ররিতি। সিজভান্তেতি বেজুস্ লঙঃ শাকটায়- 
নস্তৈবেতাদভ্তলক্ষণে। বিকল্পস্ত ন ভবতি পরত্বাৎ ম।ভ্ণ্তয়েরিতাযলে।পে অকারাস্তন্ৈষভাবাৎ। ঈ 

হলাধঘোরিত্য/ত ঈত্বমিহ ন শঙ্ক্যমেব ঝেক্ছুসি হলাদিপরহাভাবাদিতি ভাবঃ | নন দরিদ্রা খিইতি 
স্বিতে জুন: প্র।গেব আলে।পাৎ পরত্বাদ্দপব।দত্ব[চ্চ ঈহং স্তাৎ। মৈধিম্। অকৃতব্যহপরিতাঘায়া জাগরপত্ব।দ্ 

ঈত্বনিমিত্বং হলাদিত্বং তচ্চ বিনাশোন্মুপং জুসে! ভাবিত্ব।ৎ। বঙ্ত অদিতি। অদভ্যন্তাদিতানেন। 

৬২। দরিদ্রা ধাতুর আকারস্থানে ইকার হয়। হলাদি সার্বধাতুক কিৎ ফা 
প্রত্যয় পরে থাকিলেশ৷ দরিদ্রিতঃ। | 

৬৩। কিৎ ডিৎসার্বধাতুক পরে থাকিলে ন্না ও অভ্যস্ত সংজ্ঞক যে ধাতু তাহাদের : 
আকারের লোপ হয়। এই সুত্রে "আত ও ণল্” এইরূপ বলিলেই চলিত, কিন্ত তারা. 



তিডস্তাদাদিপ্রকরণম্। ১৮৩ 

৬৪1. তিপ্যনস্তেঃ ৷ ৮1 ২। ৭৩ 

পদান্তন্য সম্য দঃ স্তান্তিপি ন ত্বস্তেঃ। অচকাৎ, অচকাদ। অঢকান্থঃ। 

৬৫। সিপিধাতোরর্ববা। ৮1 ২।৭৪। 

পদান্তম্তয ধাতোঃ সম্য কুঃ হ্যাদ্বা, পক্ষে দঃ। অচকা% অচকাৎ। 
শাস্থ ৩১ অনুশিষ্টৌ। শাস্তি। 

৬৬। শাঁস ইদঙ্হলাঁঃ। ৬। ৪1 ৩৪। 
শাঁস উপধায়া ই স্যাদডভি হলাদেৌ কৃডিতি চ। শাসিবপীতি ষঃ। 

শিষঃ। শাসতি। শশাস। শশাসতুঃ। শান্ত। শিক্টাৎ। শিষ্টাম্। 
শাসতু। 

৬৪। তিপ্ানেন্তেরিতি | পদান্তস্ত কিম্। চকান্তি। সম্তেতি কিম্। বশের্লগি তিপি অবটু। 
তিপি কিম) কিপি চকাঁঃ। অনন্তে কিম্। সর্বম! ই্দম্। অ।ইতি লি তিপি অস্তে রূপম্। 

বছুলং ছন্দসীতি ঈদ ন। |] 
৬৬। শাস ইদঙ্হলে(রিতি। অউডি। অশিষৎ। অশিঙ্ুতাম। কিভি। শিষ্টঃ। শিষ্টবান্। 

শিষ্যাৎ। শিধ্যাম্তাম। অও সাহচর্ধাাৎ পরশ্মৈপদএবেত্বম॥ নেহ। আশান্তে। অন্যে তু যম্মাৎ 
ছাসেরঙ্ সম্ভবতি তন্তৈবেত্বমিতি ব্যাখ্যায় ব্যতিশিষ্টে ব্যতিশিছে ইত্যাত্মনেপদেহপি ইত্বং স্বীকুর্বস্তি | 

শাক হু 

ন! বলিয়! পুনর্বার ওকার বিধানের আবশ্তক কি? তাহ! বলিতেছেন। দরিদ্র ধাতুর 
আকারের লোপ করিলেও ওকারের শ্রবণ হুইবে বলিয়া ওঁকার বিধান করিয়াছেন। 
এই জ্ঞাপক হেতু আম্ হইবে না, ইহা কেহ কেহ বলেন। দদরিচ্র। দদরিদ্রতুঃ। 
ইত্যাদি। তবে যে ণল্ পরে দদরিদ্র এইরূপ হইবে বলেন, তাহা নিশ্ম,ল অর্থাৎ 
হইবে না। কারণ আদ্বধাতৃক বিবক্ষিত হইলে আকারের লোপ হইবে। লুঙ্ 
পরে বিকল্পে আকারের লোপ হইবে এবং সন্ থুল্ ও লুট পরে থাকিলে আকারের 
লোপ হইবে না । ধরিদ্রাতা । অদরিদ্রাং । অদরিদ্রাতাম্ । অদরিদ্রঃ। 
দ্রিদ্রিয়াৎ। দরিদ্রযাৎ। অদরিদ্রীৎ। ইটু ও সক্ হয়। অদরিদ্রাসীৎ। চকাস্থ 
ধাতু দীপ্তি বুঝায় । বস্থানে অং হয়। চকাপতি। চকাসাঞ্চকার। “ধি চ” 
এই সুত্র দ্বারা সিচেরই সকারের লোপ হয়। ইহা কেহ কেহ বলেন। চকাদ্ি। 
চকাঁধি এইরূপ ভাষ্যকার বলেন । 

৬৪। তিপ্ পরে থাকিলে পদান্তস্থিত সকারের স্থানে দকার হয়। অন "ধাতুর 
হয় না। অচকাৎ, অচকীদ্। অচকাল্ঃ। 

৬৫। লিপ্ পরে থাকিলে ধাতুসন্বন্ধীয় পদান্তস্থিত সকারের স্থানে বিকল্পে 
'রু-হয়। পক্ষে দ হয়। 'অচকাঃ, অচকাৎ। শাস ধাতু অন্ুশি্ট অর্থাৎ শাসন 
বুবীয়। -. শান্ি। 



১৮ | লিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৬৭1 শা হো +, ৬1৪1 ৩৫। 

শাস্তেঃ শাদেশঃ স্যাঙ্জো পরে।  তন্তাভীয়ত্বেনাসিদ্ধত্বাদ্ধেদ্িঃ | 
শাধি। অশা। অশিষ্টাম্। অশাম্ুঃ। অশাশু। অশাঃ। শিষ্যা। 
সর্তিশান্তীত্যউ। অশিষ। অশাসিষ্য২ৎ। দঘীঙ ১ দীপ্তিদেবনয়োহ। 
এতদাদয়ঃ পঞ্চ ধাতবশ্ছান্দসাঃ। দীধীতে। এরনেকাচ ইতি যণ্। 
দীধ্যাতে। 

৬৮। যীবয়োদীধ'বেব্যোত। ৭1 ৪1 ৫৩। 

এতয়ে(রন্ত্যহ্য লোপঃ শ্যাদ্বকারে ইবর্ণে চ পরে। ইতি লোপং 

বাধিন্বা নিত্যত্বাট্রেরেহম্ 1 দীধ্যে। দীধীবেবীটামিতি গুণনিষেধঃ | 

দীধ্যাঞ্চক্রে ! দীধিতা । দীধিষ্যতে | বেবীড ২ বেতিনা তূল্যে । বীগতীত্য- 
নেন তুল্োহর্থে ব্কতে ইতার্থঃ | অথ ত্রয়ঃ পরস্মৈপদিনঃ | যস ১ সম্তি ২ 
স্বপ্নে ! সম্তি। সম্তঃ। সসন্তি। সসাস। সেসতুঃ। সম্ভূ। সধি । পূর্ববত্রাসিদ্ধমিতি 
সলো।পন্যাসিদ্বত্ব।দতো। হেরিতি ন লুক্। অসশ। অসস্তাম্। অসঃ, অসগু। 
সম্যাত। অসাসী, অসসীৎ। সন্ভি। ইদিত্বানমি কৃতে সংস্ত ইতি 
স্থিতে ক্ষোরিতি সলোপে ঝরোঝরি সবর্ণে ইতি তকারস্য বা লোপঃ। 
সন্ভঃ। সংস্তন্তি। বতুনাং সমবায়ে দ্ধয়োঃ সংযোগসংজ্ঞা নেত্যাশ্রিত্য 
ক্কোরিতি লোপাভাবা। সংস্তি। সংস্তঃ। সংস্তন্তি। ইতোকে। বশও 
কান্তো। কাস্তিরিচ্ছা। বগি । উষ্উঃ। উশশ্তি। বক্ষি। উষ্ঠঃ। উবাশ। 
উশতৃঃ। বশিতা । বষ্ট,1 উষ্টাৎ। উড্টি। অবট্। ওষ্টাম্। গুঁশন্। 

৬৭। শাহৌ ইতি । পুন্বশ্থত্রে উপধাপদাশ্বয়।নুররোধেন শাস ইতাবয়বধষ্ঠাপি ইহ স্থানেধে উপধায়া 
ইতান্ত নিবুত্তত্বাদিতাহ | শান্ডেঃ শার্দেশ ইতি। ধি চেতি সলোপেন শধীতি রূপে সিদ্ষেপি 
সলোপত্ঠা সিদ্ধত্বাচ্ছস ইদ্দিতি ইহ্বং শ্তাৎ। তত্বারণায় শবিধ।নমিত্য।ইঃ। 

৬৬। অঙ্ এবং হলাঁদি কিং পরে থাকিলে শাঁস ধাতুর উপধান্ঠানে ইকাঁর হয়। 
"শাসিবসি” এই সুত্র দ্বারা ষত্ব হয়। শি্টঃ। শাসতি। শশাস। শশাসতুঃ। 
শান্ত। শিষ্টাৎ। শিষ্টাম। শাসতু। 

৬৭। হি পরে থাকিলে শান ধাতু স্থানে শা আদেশ হয়। আভীরত্ব হেতৃ তাহার 
অসিদ্ধি বশতঃ হিস্তনে ধি আদেশ হয়। শাধি। অশাঁৎা অশিষ্টাম। অশানুঃ। 
অশাৎ, অশাঃ। শিষ্যাৎ। “সগিশাস্তি” এই হৃত্র দ্বারা অঙ্ হয়। অশিষৎ। 
অশীসিষ্যৎ। দীধীঙ্ ধাতু দীপ্তি ও দেবনার্থ বুঝায় । এই ধাতু অবধি পাচটী ধাতু 
বৈদিক গ্রকরণোক্ত । দীধীতে । “এরনেকাঁচঃ” এই সুত্র দ্বার! যণ্ হয় ?২ দীধ্যাতে। 



তিডল্তাদাদিপ্রকরণম্? | ১৮৫ 

অবশম্। উশ্যাতীম্। উম্মাস্তাম্। চর্করীতং চ ঞযঙ্লুগন্তমদাদো বোধ্যম্। 

হও, ৪ অপনয়নে 1 হতে । জুহ,বে। হৃ,বীত। হ্োনীষ । অহেণষ্ট | 

ইতাদাদরত । 

৬৮। যীবর্ণয়ে।রিভি | যোরিতুযুক্রেহুগাঞ্সিদ্ধৌ যকারেক।রয়োরিতি স্কউপ্রতিপত্তির্ন শ।দিটিি বর্ণ, 
ঘহণং কৃতম্। ঘিশ্চ ইনর্ণশ্চ ফীবণোঁ তয়োরিকার উচ্চারণ।র্ধো ন তু খিবন্সিতভ্তদহ। যকানে 
বর্ণে চেতি। বিণর্য়েরিতি পাঠস্সিতঃ। লোপং বাধিদ্রেতি। লোপন্ত তু উদাহরশন্। আদীধা 
গতঃ। আবেবা গভঃ। দীধিত।। দীধিষ্যন্টে। বেবি বেধিষ্যতে। যীধর্ণয়োরিতি কিম্। 
অদীধানম্। আবেবানম্। ঘস। অআসদিতি। ভিপাশপ্ডেরিতি দঙ্গম। অস ইতি । লিপি ধাতে- 
বতি রুনা । পক্ষে দঃ। সন্টীভি। হি দান,মি সননংভি হাতি স্বিতে ক্কোরিতি নলোপে বরো 

ধরি সবর্ণ ইতি তকারগ্ত বা লোপ?। সণপ্তি সং্ত ইতি। ভহাপি পূর্বববন্তুলে।পে! বা বোধাঃ। বশ 
কাস্তে । ভাষায়ামপান্ত গায়েগে। দ্ুগতে । বষ্টি ভাঙাররলোপন। জয়ায় মেনাগ্তমুশন্তি দেব। ইতি ॥ 
১করীতকী। প্রণশ্বনমিদম্। চর্ককীতমিতি মগ্লুগন্তস্ত পুপলাচানণাং সংজ্ঞা অদাদৌ বেধামিতি। 
ভন যহলুগন্তেঘদ(দিপ্রভততিভা ইতি শগো! লুগ্ভবহীহি ভাব, | প্র!চ| তু চর্কপীতমিতি বঙ্লুগন্তং 
পরশ্মৈপদমিত্যুক্তং তচ্চেহ প্রকৃতহাদুপেক্ষিতম্।  ভ্তাদ।রয়ঃ। 

৬৮। যকার ও ইবর্ণ পরে থাকিলে দীনী ও বেবী ধাতুর অন্তাভাঁগের লোপ হয়। 
এই ক্স দ্বার! প্রাপ্ত যে লেপ, তাহাকে বাধ করিষা নিন্যাত্ত হেতু টিন্তানে একার 

ভইবে। দীধ্যে ॥ প্দীধীবেবীটাম্” এই সুত্র দ্বারা গুণের নিষেধ হয়। দীধ্যাঞ্চক্রে | 
দীধিতা। দীপিষযাতে। বেবীঙ্ ধাতু বী ধাতুর তুল্য। অতঃপর তিনটা পরশ্ৈপদী 
ধাতু। যস ও সলধাতুন্থপ্ন বুঝায় । সম্তি। সন্তঃ। সসপ্তি। সসাস। সেসতৃঃ। 
সম্ত। সধি। “পুর্বরাপিদ্ধম্” এই ক্ুত্র দ্বারা সকারলোপের অসিদ্ধত্ব হেতু 
“অতো হেঃ” এই সুম্স দ্বারা হিরু লুক্ হঈল না। অসৎ। অমস্তাম্। অসঃ। 
অসৎ। সন্তাৎ। অপাপীৎ্, অপসীৎ। সন্তি। ইদিত্ব হেতু হুম্ করিয়া সংস্ত 
এইবপ থাকিলে “স্কো:”এই সুত্র দ্বারা সকারের লোপ হইনে। “ঝরোঝরি নবর্ণেগ এই 
শত্র দ্বারা তকারের বিকল্পে লোপ হয়। সন্তঃ। সংস্তন্তি। বনহুর সমবায় হইলে ছুইটীর 
সংযোগ সংজ্ঞা হয় না, এই ন্তায়াশ্রয় করিয়া "স্কো:” এই ক্তত্র দ্বারা লোঁপের অভাব 
হইবে। সংস্তি। সংস্তঃ। এইরূপ কেহ কেহ বলেন। বশ ধাতু কান্তি বুঝায়। 
কান্তি শবে ইচ্ছা বুঝয়। বষ্টি। উষ্টঃ। উশস্থি। বক্ষি। উচ্ঃ। উবাশ। উশতৃঃ। 
বশিতাঁ। বষ্ট। উচ্টীৎ।. উড্ডি। অবট্। ওষ্টাম। উশন্। "গনশম্। উত্তাতাম্। 
উত্তান্তাম্। পচর্করীতঞ্চ” এইটা গণস্থত্র ইহা প্রাচীন পণ্ড তগণ কৃত যজ্লুগান্তের সংস্ত! 
অদাদি মধ্যে বুঝিতে হইবে। হৃঙ্ ধাতু অপনয়ন বুঝায় । হ্ৃ,ন্তে। জুন ,বে। 
বাত স্রোষীষ্ট। 'অহ্চোষ্ট। 

ইতি তিউস্তাঁদাঁদি প্রক্রিয়। | 

প্রি টে (7০... 



তিঙস্তজুছোত্যাদিপ্রকরণম্। 
ছু ১ দানাদনয়োঃ। আদানে চেত্যেকে । প্রীণনেহপীতি ভাষ্যম্। দানং 

চেহ প্রক্ষেপঃ। স চ বৈধে আধারে হবিষশ্চেতি স্বভাবাল্লভ্যতে ৷ 
ইতশ্চন্বার; পরস্মৈপর্দিনঃ | 

১। জুহোত্যাদিভ্যঃ শুঃ। ২।৪। ৭৫। 
শপঃ শু হ্যাণ। 

২। শ্লো । ৬।১।১০। 

ধাভোর্ছেস্ত;। জুহোতি। জুহুতঃ। আদভ্যন্তাদিত্যৎ। হশ্নুবোরিতি 
যণ। জুহবতি। 

৩। ভীত্বীভূহুবাং শ্লিবচ্চ। ৩। ১। ৩৯। 

এভ্যো লিট্যান্লা স্যাদামি শ্লাবিব কাধ্যং চ। জুহবাঞ্চকার, 
জুহাব। হোতা । হোষাতি। জুহোতু । জুহুতাৎু। “হেদ্িঃ৮। জুহুধি। 
আটি পরত্বাদগণঃ। জুহবানি। পরত্বাজ্জুসি চেতি গুণঃ। অজুহবুঃ। 
জুয়া । হুয়া । অহৌধীৎ। গ্রঃিভী ২ ভয়ে। বিভেতি। 

হু দানতি ৬ যদাপি ন্বঙ্গনিবুত্তিপূন্দকং পরন্মতোপাদানমেব দানং তথাপি প্রয়োগমনুক্তা 

বাচষ্টে গ্রক্ষেপ ইতি । বৈধ ইতি । অহবনীয়াদৌ। হবিষ ইতি। বিধিবে।ধিতদ্রবাস্তেতার্থঃ। 
স্বভ(ব]দিতি। তেন আহবনীযে পুরোডাশে প্রক্ষেপ্তব্যে প্রমাদেন কোপেন বা পাষাণ? প্রক্ষিপ্তঃ 

পুরোডাশে। বা গরাদৌ স তু প্রক্ষেপো ন হোম ইতি জ্ঞেয়ম্। পরন্মৈপদিন ইতি । তেন হোষ্য ইতি 
কেষাঞ্চিং প্রয়োগোহসাধুরেব। নম্মরাগ্পৌ জুহ্বান! ইত্য।নন্দলহরীপ্রয়ে।গন্ত সাধুরেব। শানচোই- 

গ্রবৃত্তবপি চানশন্তরাৎ। 

৩। আটাতি। আড়ুন্তনস্তেত্যনেন। পরহ্বাদিতি। হুশ্বমবে!রিতি ঘণপেক্ষয়। পরবাদিত্যর্থঃ। 

হু ধাতু দান এবং অদন বুঝায়। কোনমতে ইহা ফ্লেবল আদানার্থক। 
ভাধ্যকারের মতে ইহা শ্রীণনার্থ ও নুঝায়। এখানে দান শবে প্রক্ষেপ বুঝায় ॥ উহা 

বৈধ আধার বিষয়ে এবং হব্ষ্ সম্বন্ধে হ্বভাবানুসারে ল্ধ হয়। এই অবধি চারিটী 
ধাতু.পরন্মৈপদী। 

১। জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর উর শপের স্থানে, শ্ল, আদেশ হয় । « 
২। শ্রী” পরে থাকিলে ধাতুর দ্বিত্ব হয়। জুহোতি। ভুছত্ঃ। অতভ্যন্তের 

অন্তভাগ স্থানে অং হয়। “হুগ্গুবোঃ” এই সুত্র দ্বার! ষণ্ প্রত্যয় হয়। জুহবতি। 



তিউস্তজুহোত্যাদিগ্রকরণম্। ১৮৭ 

৪1 ভিয়োহন্যতরন্যাম্। ৬। ৪৫ ১১৫। 

ইকারঃ স্যার্থলাদৌ। ক্ডিতি সার্নবধাতুকে। বিভিতঃ, বিভীতঃ। 
বিভ্যতি। বিভয়াঞ্চকার, বিভায়। ভেত1। হ্রী৩ লঙ্জারাম্। জিহ্বেতি। 
জিহ্রীতঃ। জিত্রিয়তি। জিত্রয়াঞ্চকার, জিত্রার়। পু ৪ পাঁলনপুরণয়োঃ ) . 

৫| আর্তিপিপত্তোশ্চ । ৭1৪81 ৭৭ 

অভ্যাসন্য ইকারোহন্তাদেশঃ স্যাৎ শ্লৌ। 

৬। উদোষ্ঠ্যপুর্ববস্ত । ৭। ১। ১০২। 
অঙ্গাবয়ঝৌষ্ট্যপুর্বেবা য খ্তদন্তব্তাঙ্গস্ত উত হ্যা । গুণবৃদ্ধী 

পরত্বাদিমং বাধেতে । পিপস্তি। উত্বম্। রপরত্বম্া। হলি চেতি দীর্ঘঃ। 
পিপুর্তঃ। পিপুরতি । পপার। কিতি লিটি খচ্ছত্যতামিতি গুণে প্রাপ্তে। 

৪। ভিয়োইন্যতরঞ্রামিতি ৷ সাববিধ।তুকে কিম্। ভীয়তে । বেভীয়তে । হল।দৌ কিম্। বিভ্যতি। 
কৃঙিতি কিম্। বিভেতি। কেন্দ্র হলাদে স্কিতাতোতন্ন।তীবেপযুজ।তে। ইত্ববিধ।নস্তয বিভিত 
ইত্যাদৌ চরিতার্থত্বাৎ। বিভাতি বিভেতীতা।দে। যণ।দেঃ প্রপুত্তিসস্তব।দ তযাুঃ। 

৫ আন্তপিপত্ডে!।শ্চেতি । অত্তেঞ্দহরণমিয়ত্বীতি বক্ষ্যতি। 
৬। উদ্ষোষ্ট্যেতি। অঙ্গাবয়বেতি কিম্। খ গতে ক্রাদিস্তম্মাৎ ক্তপ্রত্যয়ে শ্র্যকঃ কিতীতি 

ইঞ্লিষেধ[ৎ সমীর্ণ ইতি ভবতি। অগ্যথ। তু সমুর্ণ ইতি স্তাৎ। 

৩। ভী, হী, ভূ ও ভু ধাতুর উত্তর লিট পরে থাকিলে বিকনে 'মাম্ হয় এবং আম্ 
পরে হইলে শর, পরে থাকিলে যেবপ কার্ম্য তদ্ররপ কার্য্যও হয়। জুহবাঞ্চকার, জূহাব। 
হোতা। হোষ্যতি। জুভোতু । জুহুতাৎ। হু পাতুর উত্তর হিস্থানে ধি হয় । জুনুধি। 
আট পরে থাকিলে পরত্ব শত হু ধাতুর উত্তর উকারের গুণ হয়। জুহবানি। পরত্বহেতু 
জুস্ পরে ও গুণ হয়। অজুহবুঃ । জুহুয়াৎ । হুয়াৎ। অহোৌধীৎ। ঞ্রভী ধাতু ভয় 
বুঝায়। বিভেতি। 

৪1. কিৎ ডিৎ হলাদি সাব্বধাতুক পরে থাকিলে ভী ধাতুর ঈকার স্থানে বিকল্পে 
হর্ষ ইকার হয়। বিভিতঃ, বিভীতঃ । বিভাতি। বিভরাঞ্চকার, বিভায়। ভেতা। 
হী ধাতু লজ্জা বুঝায়। জিত্রেতি। জিহ্বীতঃ। জিহ্রীর়তি। জিহ্ুয়াঞ্চকার, জিহ্বায়। 
পৃ ধাতু পালন ও পুরণার্থ বুঝায় । 

৫। চি প্রত্যয় পরে থাকিলে গ্ধ ধাতু ও পৃধাতুর অভ্যাসের অস্তে ইকার আদেশ হয়। 
৬। অক্গাবয়ব ওষ্ঠ্যবর্ণ পূর্বক যে খকার তদস্তাঙ্গ সম্বন্ধীয় খকারের স্থানে উতৎ হয়। 

গুণ ও বৃদ্ধি, পরত্ব হেতু ইহাকে বাধ। দেয়। পিপত্তি। উত্ব ও রপরত্ব হয়। 
"হলি ৮* এই সুত্র দ্বার! দীর্ঘ হয়। পিপূর্তঃ। পিপুরতি। পপার। কিৎ ও লিট্ 
পরে “খচ্ছত্যক্রম্” এই সুত্র দ্বার! গুণ প্রাপ্তি হয়। 



১৮৮ পিদ্ধাস্তকৌমু্দী । 

৭। শূদৃপ্রীং হ্রপ্ুত। বা। ৭181 ১২। 

এষাং কিতি লিটি হন্বে। বা স্তাঁ। পক্ষে গুপঃ। পপ্রতুঃ। পপ্রচহ 

পপরতুঃ। পপরুঃ। পরিতা, পরীতা । অপিপঃ। অপিপুর্ভাম্। অপিপরুঃ 
পিপূর্ধ্যাৎু। পূর্য্যাৎৎ। অপারীৎ। অপারিষ্টীম্। ত্রস্বাস্তোহয়মিতি কেচিৎ। 

পিপর্তি। পিপৃতঃ। পিপুয়াশ। আশিষি। প্রিয়া । অপাধীৎ। পাণিনীয়- 

মতে তু “তং রোদসী পিপুত” মিত্যাদে৷ ছান্দসন্বং শরণম্। ডুভৃঞই ৫ 

ধারণপোষধণয়ো2। 

৮1 ভূঞ্ামিহ । ৭181 ৭ 

ভূঞ মাভ ওহাঁড এষাং ত্রয়াণামভ্যাসন্ত ইৎ শ্যাৎ শ্লৌ। বিভর্তি। 

বিভূতঃ | বিভ্রতি | বিভৃপ্বে। শবস্ভাবাদ্ দিঙ্বেন্ধে। বিভরামাস, বভার। বভর্থ । 

বভূব। বিভৃহি। বিভরাণি । অবিভঃ | অবিভতাঁম্। অবিভরুঃ। বিভৃয়াৎ। 

ভিয়াু। ভূবীষ্ট। অভার্ধীৎ। অভূত। মাও. ৬ মানে শব্দে চ। 

৭। শৃদুপ্রেতি। শৃহিংসায়াম্। দূবিদ।রণে। ইমৌ ক্র্যাদা। পক্ষে গুপ ইতি খচ্ছভ্যাত।- 
মিত্যনেন। পপ্রতুরিতি। হুক্ষপক্ষে যণ্। নন্ুু ভুক্ষগ্রহণমিহ মাপ্ত গুণ।নুবৃত্ত্য। তস্তৈব বিকপ্সে হস্ত 

তথ। চ যণাদেশেন পপ্রতুঃ শশতুপিঠাধি নিপাত মুণপক্ষে তু পপরতুঃ শশরতুরিতা।দ্যাপি সিধাতীতি 

চেখ মৈবম্। গুণ।ভাবপঙ্গছে খত ইন্ধ।তোশিতি ইবপ্রসঙ্গৎ। ন চাগরঙ্গত।দ্যপেব শ্যিদ ইতি 

বাচ্যম্। বার্ণাদার্গস্তা বলযন্ত্বাৎ। ট৮2 1 ডিহঃ লিঃ ভূঙ্গিমম্। 

৮। ভূঞ্মিদিতি। নিজাং ত্রয়াণাশিত্ঞাভোহনুবপ্তনাদাহ । এখাং ত্রয়াণানদিতি। কেচিতু কপি- 
প্লল।ধিকরণন্থায়েন ভ্রয়।ণানিতি লভাত হত11525। ত্রয়।ণ।ং কিম। জহাতি। শ্লৌ কিম্। বভার। 

৭। শৃ» দূ ও পু ধাতুর খকারের নিকল্পে ত্বন্ব হয় কিৎ লিট্্পরে থাকিলে । বিকল্প 
পক্ষে গুণ হয় । পপ্রতুঃ ॥ পগ্রঃ। পপরতৃঃ ॥ পপরুঃ। পরিতা, পরীত।, অপিপহ। 
অপিপুর্ভীম্ । অপিপরুঃ। পিপর্মাজি। পুর্যযত। মপারীহ। অপারিষ্টাম্। এইটা স্থাস্ত, 

ইহা কেহ তেহ বলেন। পিপর্তি। পিপৃতঃ। পিপ্রতি । পিপৃয়াৎৎ। আশিরর৫ধে 
শ্রিয়ৎ। অপার্নীৎ। পাণিনীয় মতে কিন্তু “তং রোদপী পিপূতম্” ইত্যাদি স্থলে 
বৈদ্িকত্বই শরণ অর্থাৎ আশ্রয় করণীয়। ডুস্থগ্ধাতু ধারণ ও পোষণার্থ বুঝায় । 

৮। শ্্র, প্রত্যয় পরে থাকিলে হুএ, মা ও হা, এই তিনটা ধাতুর অভ্যাসের 
স্থানে ইকার আগম হয়। বিভন্তি । বিভৃতঃ। বিভ্রতি। নিভৃধেব । ল্লবত্ভাব হেতু 
দ্বিত্ব ও এত্ব হয়। বিভরামাপ, বভার। বভর্থ। বভৃথ। বিভৃহি। বিভরাণি। 
অবিভঃ। অবিভৃতাম্ । অবিভরুঃ | বিভৃদ্বাৎ। ভ্রিয়াৎ। ভৃষীষ্ট। অভার্ধাৎ। 
অহৃত। মাঙ্ধাতু মান ও শব্ধ বুঝায়। 



তিওস্তজুহোত্যাি প্রকরণম্। ১৮৯ 

৯। . ঈ হল্যঘোঃ । ৬1 ৪1 ৩1 

শাভ্যস্তয়োরাত ঈ স্যাঁৎ সাঁবধাত্রকে কুঙিতি হলি ন তু ঘুসংজ্ঞকশ্য 1 
মিমীতে । মিমাতে। মিমতে। প্রণ্যমাস্ত । ওভাও ৭ গতৌ। জিহীতে। 
জিহাতে। জিহতে। জিডে। হাঠা। হাশ্তে। ওহাক্ ৮ ত্যাগে। 
পরন্মৈপদী। জহাতি। 

১০ | তহাতেশ্চ | ৬1৪1 ১১৬ 

ইৎ স্যাদ্বা হলাদৌ কুগিতি সার্রধাতুকে । পক্ষে ঈত্বম্ । জহিতঃ, 
জহীতঃ। জহতি। 

১১। আচহছহে। ৬1৪1 ১১৭। 

জহাতেহো পরে আ শ্যাঙ । ঢার্দিদীতোৌ | জহাহি, জহিহি, 
জহীহি | অজহাঙ । অজ? | 

১২1 লোপো যি । ৬1৪ । ১১৮ । 

জহাতেরালোপঃ স্সাঁদ্যাদৌ, সার্বধাতৃকে । জহ্যা। *এর্লিডি”। 

হেয়া। অহ।সীশ | ডুদা'ঞ। ৯ দানে । গ্রণিদদাতি। দত্তঃ । দদতি। 
দন্ডে। দদৌ। ঘৃসোরিতি এব্বাভ্যাসলোপোৌ। দেহি । অদদাহ। 

৯। ঈ ইলাঘেপিতি। আহাপ্তয়েরিতি । লুনীতে। স্ষিতাতি কিন লুনাতি। অথে।: কিম্। 
ধত্ত;ঃ দত্ত; । মিদাতি হতি। খুষস্ইেতী5মিহ ন প্রবত্ীতে তত্াদ্ধধতুকহতানুবুত্তে;। অন্যথা মাতঃ 

সাথঃ। গাতে। গাসে হত্যাদ।বতিপ্রসঙ্গ।ৎ। অতএব ক।শিকয়ামুক্তমাদ্ধধ(তুকইত্যধিক।রো ন্ 

ল্যগাতি যোগং যাবদিতি । 
১০। জহাতেরিতি। গ্ষিতীতি কিম্। জহাতি। সার্বধ|ভুঁকে কিম্।॥ হাীয়তে। 

১১। চদিদীতাবিতি। অভঙএন তা উ: প্র।মুঙ্ঞ ॥ জহিহি ঈহীহি গামভাধ্য।নিতি ॥ 

৯। সার্বধাতৃক ককার-ইং ওকারইৎ ভল্ পরে থাকিলে, শ্রা ধাতুর ও অভ্যস্ত 
ধাতুর আকারের স্থানে ঈকার হর, ঘুস-জ্ঞক ধাতুর হয় না। মিমীতে। মিমাতে। 
মিমতে। প্রণামাস্ত। ওহাড্ধাতু গতি বুঝায়। জিঠিতে। জিভাতে। জিহতে। 
জিহে। হাতা । হাশ্ততে। ওহাক্ ধাতু ত্যাগ বুঝায় । এই ধাতুটী পরশ্মৈপদী, 
অভাতি। 

১০) হলাদি কিং ডি সার্ধবাতুক পরে থাকিলে হা ধাতুর আকারের স্থানে 
ইকার হয় বিকল্পে। পক্ষে ঈত্বহয়। জহিতঃ, জহীতঃ। জহতি। 
১৯) হি পরে থাকিলে হা ধাতুর স্থানে আকার আগম হয়। চকার নির্দেশ হেতু 
হত্ব ও ঈত্বহ্যপ জহাহি, জহীহি, জহিহছি। মঞজজহাৎ্। অজ্জহুঃ। 



১৯০ সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

অদভ্ডাম | অদছুঃ। দর্যা ; দেয়াৎ। অদাৎ। অদাতাম। অছুঃ। 

অদিত। ডুধা ৪. ১০ ধারণপোষণয়োঃ। দানেহপ্যেকে | ' প্রণিদধাতি। 

১৩। দধস্তথোশ্চ | ৮1২1 ৩৮। 

দ্বিরুক্তন্ ঝষন্তন্ত ধাধাতোর্বশো ভষ্ স্যাঁ তথয়োঃ পরয়োঃ স্ধে্বাশ্চ 
পরতঃ। বচনসামর্ধ্যাদ(লোপো ন স্থানিবদিতি বামনমাধবৌ। বস্তৃতস্ত 
পুর্ববত্রীসিদ্ধে ন স্থানিবশ। ধন্তঃ। দধতি। ধণ্থঃ। ধথ। দধবঃ। ধত্তে। 
ধসে । ধধেব। দেহি । অধিত। অথ ত্রয়ঃ স্বরিতেতঃ। ণিজির্ ১ 
শৌচপোষণয়োঃ। 

১৪ । নিজাং ব্রয়াণাং গুণ? শ্লৌ। ৭1৪1 ৭৫। 

নিজ বিজ. বিষামভ্যাসম্ত গুণ? স্যাৎ শ্লৌ। নেনেক্তি। নেনিজ্তঃ। 
নেনিজতি। নেক্তা। নেক্ষ্যতি। নেনেক্তু। নেনিদ্ধি। 

১২। লোপো যতি! সান্দেতি কিম্। হেয়াৎ। প্রণিদদ।তীতি। নেগঁদেতি ণত্বম্। দত্ত ইতি। 
ক্আত্যন্তয়ে(পিতা।লোপঃ অঘেরিতুযুক্তত্বাৎ ঈত্বস্ত ন। অদাদিতি। গাতিস্থেতি সিচে। লুকৃ। 

১৩। দধস্তথেশ্চেতি । দ্ধ ইতি কৃতদ্ির্চন।ভ্যাসকার্যো। ধঞ্জেব গৃহাতে ন তু দধ ধারণইতায়মিতি 
ব্য।চষ্টে। দ্বিরুক্তপ্তেতি | বাধন্তস্ত কিম্। দ্ধাতি। নন্বেবং ধত্ত ইত্য।দবপি ন শ্তাদলোপত্ঃ 

স্থানিবন্তেনাঝষস্তহাদত আহ। বচনন।মর্থ)দিতি। 
১৪। নিজামিতি। শাবিতি কিম। নিনেঞ্জ। 

১২। যকান্নাদি সার্ধপাতুক পরে থাকিলে হ' ধাতুর আকারের লোপ হয়। জহ্যাৎ। 

"এর্দিডি” এই স্থত্রের দ্বারা লিও পরে এত্ব হয়। হেয়াং। অহাসীৎ। ভুদাঞ্ ধাতু 

দান বুঝায় । প্রণিদদাতি। দন্তঃ | দদতি। দত্তে। দদেৌ। “ঘৃসোঃ” এই সুত্রের ছার! 
এত্ব ও অভ্যাসের লোপ হয়। দেহি । অদদাৎ। অদভাম্। অদছুঃ। দদযাত। 

দেয়াং। অদাৎ। অদাঁতাম্। অহঃ। অদ্দিত। ডুধাঙ্ধাতু ধারণ ও পোৌষণার্থ 
বুঝায় । কোন মতে দানার্থও বুঝায় প্রণিদধাতি। 

১৩। দ্বিরুক্ত ও ঝষস্ত যে ধাধাতু তাহার অবয়বিভূত যে বশ ধাতু তাহার স্থানে ভষ্ৃ 
হয় ত ওথ এবং শ্বওধব পরে থাঁকিলেও হইবে । বামন .ও মাধবের মতে এই স্থত্র সামর্থ্য 
ভেতু আকারের লোপ স্থানিবৎ হইবে না, এইরূপ বাস্তবিক, কিন্তু পূর্বত্রাসিদ্ধির 
পরিভাবা দ্বার! স্থানিবৎ হইবে না। ধত্তঃ। দধতি। ধতথঃ। ধথ। দধ্বঃ | .ধত্তে। 
ধসে । ধধ্বেশ। ধেহি। অধিত। অনন্তর তিনটা স্বরিতেত অর্থাৎ উতযপপদ্দী ধাতু । 
নিজির্ ধাতু শৌচ ও পোষণ অর্থ বুঝায় । . 

১৪। শ্টু প্রত্যয় পরে থাকিলে নিজ, বিজ,বিষ এই তিনটা ধাতুর অভ্যাসের গুণ হয় : 
নেনেক্তি। হননিক্তঃ। নেনিক্রতি। নেক্তা | নেক্ষ্যতি। নেনেজ্ত।' নেনিগ্ধি। 



তিউন্তজুহোত্যাদি প্রাকরণম্। ১৯১ 

১৫1 নাভ্যন্তস্তাচি পিতি সাঝ্ধাতুকে | ৭1 ৩।৮৭। 

লঘৃপধগুণো ন স্যা্ড। নেনিজানি। অনেনেগ্ | অনেনিক্তাম্। 
অনেনিজুঃ । নেনিজ্যাশু । নিজ্যা । অনিজত, অনৈক্ষী । তানিক্ত | বিজির্ ২ 
পৃথগ্ভাবে । বেবেক্তি। বেবিক্তে। বিবেজিথ। আত্র বিজ ইডিতি 
ডিত। তন্ন। ওবিজী ইত্যস্তৈব তত্র গ্রহণাৎ। ণিজিবিজা রুধাদাবপি। 
বিষ্৯ ৩ ব্যাপ্তৌ। বেবেছ্টি। বেবিষ্টে। ৯দিত্বাদড়। আঅবিষ। তি 
কুঃ। অজাদৌ ঝ্সশ্তাচীতি অলোপঃ। অবিক্ষত। অবিক্ষাতাম্। অবি- 
ক্ষম্ত। অথ আগণান্তাৎ পরস্মৈপদিনশ্ছ।ন্দসাশ্চ। ঘ্ব১ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ | 
“*জিঘর্ম্যগ্সিং হবিষা ঘ্বতেন” । ভূঞ্জামিত বহুলং ছন্দসীতি ইন্রম্ । হৃ২ 
প্রসহাকরণে। “অয়ংহক্ষবোহভিজিহর্তভি হোমা। খ৩স্য ৪ গতো। 
বহুলং ছন্দসীত্যেব সিদ্ধে অর্তিপিপক্ত্যোশ্চেতীত্ববিধানাদরং ভাষায়ামপি । 

অভ্যাসম্তাসবর্ণ ইতীয়ঙ.॥ ইয়র্তি। ইযৃতঃ। ইযতি। আর। আরতুঃ। 
ইডস্ত্যতাতি নিত্যমিট। আরিথ। অর্তী। অরিষ্যতি। ইযরাণি। 
এষঃ। এধৃতাম্্। এঁষরুঃ। ইযৃয়াু। অর্ধযাৎ। আরশ। জসর্তি। 
ভস ৫ ভৎ্সনদীপ্ত্যোঃ॥ বতস্তি। ঘসিভসোহ্লীতি উপধালোপঃ। খঝলো 
'ঝলীতি সলোপঃ। বন্ধঃ। ভগপ্প্যতি। কি ৬জ্ঞানে। চিকেতি। তুর ৭ 
ত্বরণে। তুতোত্তি। তুতুত্তঃ । তুতুরতি | ধিষ ৮ শব্দে । দিধেছি | দিধিষ্টঃ। 
ধন ৯ ধান্যে। দধন্তি। দধন্তঃ। দধনতি । জন ১০ জননে। জজন্তি। 

১৫। নাভ্যন্তস্তেতি। অভ্যান্তন্ত কিম্। দ্বেষাণ। অচি কিম্। দেছেষ্টি। পিদ্গ্রহণমুতো 

বৃদ্ধিনুকি হলীতুত্তরর্থম। সার্ধেতি কিম। নিনেজ। বনলং ছন্দসীতীত্মিতি। এতচ্চ পুবেলাত্তণ- 
স্বয়ি। ইয়ত্ীতি। অভ্য।সম্ত ইরড অভা।সাছুত্তপপ্ত তু গুণঃ ॥ ইয়ভ্তীঠি। অদভাস্তাদিতাৎ। 
অধ্যাদিতি। গুণোহ্তাঁতি গুণঃ। আরদিতি। আগ্রিশ্তীত্যডি খদূশোহভীতি গুণঃ। বন্ধ ইতি। 
তসস্তকারস্ত ঝষস্তথোরিতি ধত্বস্। তুতূত্ত ইতি হলি চেতি দাখ;। ধন ধান্তে ধান্ঠার্জন ইত্যর্থ। দধস্ত 
ইতি। ছান্নসত্বদনুন[সিকম্তেতি নেহ দীথ ইতা।হঃ | 

পাপা পাপা পিপিপি বিপদ ও সত পপ 

১৫। অজাদি পিৎ্পার্ববাতুক পরে থাকিলে অভান্ত সংজ্ঞক ধাতুর লঘৃপধ গুণ 
হয় না। নেনিজানি। অনেনেগ্। অনেনিক্তাম্ । অনেনিজুঃ | নেনিজ্যাহ। 
নিজ্যাৎ। অনিজৎ্, অনৈক্ষীৎ। অনিক্ত । বিজির্ ধাতু পৃথক্ভাব বুঝায়। 
বেবেক্তি। বেবিক্তে। বিবেজিথ। এস্থলে প্বিজ ইট্্” এই সুত্র দ্বারা ডিৎসংজ্ঞা 
হইল। উঠক্ত হুত্রেও বিজী ধাতুর গ্রহণ হেতু তাহ! হইবে ন7া। নিজি ও বিজি ধাতু 
রুধাদিতে পঠিঠ হইয়াছে । বিষধাতু ব্যাপ্তি ঝুঝায়। বেশে্টি। বেবিষ্টে। ৯দিত্ব হেতু 
অঙ্্ হইবেণ” অবিষৎ। তঙ্ পরে কৃস হইবে। “কৃত্তাচি” এই স্থত্র দ্বারা অজাদি 

০ এপ পর | ০০ আর্ট 



১৯২ | সিদ্ধান্তকৌমুদী 1 

১৬। জনপনখনার্পঞ্ঝলোঃ । ৬।৪। ৪২" 
এষামাকারোহন্তাদেশঃ স্যাঁজ্ঝলাদৌ সনি ঝলাঁদৌ কৃভিতি চ। 

জজাতঃ। জজ্ঞতি। জজণ্সি। জজান। জজন্যাণ। জজায়া। জন্যাৎ, 

জায়াু। গা। ১১ স্ততৌ। “দেবান্ জিগাতি সহ্য” । জিগীতঃ। জিগতি । 

ইতি জুভোত্যাদয়ঃ | 

১৬। জনসনখনামিতি। জন জননে জনী প্রাদ্রভীবে উভভাভয়োরপি শ্রহণম্। ঝলাদৌ সন্দি 
- বিসষ।সতি । জঙ্্রতী উতি। গমহনেহ্যপদালোপহঃ। জঙজায়।দিতি। যে বিভষেতি বা আত্ম ৪ 

' এবং জাব়াদিত্যত্রাপি। জিগ্(ঠীতি। বহুল" ছন্দলীতি ইন্বম্। 

| ইতি জুহো হাদি । 
০ সপ শপ | পা শপ পর পেপার | সপ পাপা শপ | সপ | আস পপ শপ বশ 

প্রতায় পরে থাকিলে মকারের লোপ হয় | অবিক্ষত । অবিক্ষাভাম । 'অলিক্ষস্ত । অতঃ- 
পর গণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত পরটন্মপদী ধাতু ছান্দস। ত্বধাতু ক্ষরণ ও দীপ্তি বুঝায়। যথখ, 
প্জিঘর্ম্যপ্রিং হবিষ। ঘ্বতৈনত । "ভঞ্ামিংহ” পবহুলং ছন্দসি” এই ভই সুত্র দ্বারা ইত 

হইবে। হা? ধাতু বলপুর্দ্দক্ক হরণ বুঝায়। বগা, “অন্নং ক্রবোইভিজিহর্তি হোমাতগ । 

খ ও ত্য ধাতু গতিবুঝায়। এস্সলে “পহুলং ছন্দসি” এই সুর দ্বার! ইত্ব সিদ্ধি থাকিলেও 

“অস্তিপিপর্তেযোশ্চ” এই হুত্র দ্বারা উত্ব বিবান হেতু ভাষাতে ও এই ধাতৃুটার বাবহার 
হইবে । “অভ্যাসম্তাসবর্ণে” এই স্বত্র দ্বারা ইয়ঙ্ হয়। ইয়ন্তি। ইযৃন্তঃ। ইযতি। 
আর। আরতুং। “ইড়ত্তান্তি” এই সুত্র দ্বার নিত্য ইটু হয়। আরিথ। অর্তী।। 
অরিষ্যতি। ইয়ব্লাণি। এয়ঃ। অরীধৃতাম্। ক্রু: । ীষ্রাৎ্। অর্ধযাৎ। আরৎ। 

সসর্তি। ভষধাতু ভত্খসন ও দীপ্তি বুঝায় । বভস্তি। প্ঘনিভসে। হলি” এই স্ুত্ধ 
দ্বারা উপধার লোপ হয়। “ঝলোঝলি” এই সুত্র দ্বার সকারের লোপ হয়। বন্ধঃ। 

ভগ্মাতি। কি ধাতু জ্ঞান বুঝার়। চিকেতি। তুর ধাতু ত্বরণ বুঝায় । তুতোর্তি। 

তুতুর্তঃ । তুতুরতি। ধিষধাতু শব্দ করা বুঝায়। দিধেষ্টি। দিধিঞ্টঃ। ধন ধাতু 
ধান্ত বুঝায় । দধস্তি। দধন্তঃ। দধনতি । জন ধাতু জনন বুঝায়। জজস্তি। 

১৬। ঝলাদি সন এবং ঝলারধি কিৎ ডিং পরে থাকিলে জন, সন ও খন ধাতুর 
উত্তর আকার অভ্তাদেশ হয়। জজাঁতঃ। জজ্ঞন্ত। জঘংসি। জজান। জজন্ঠাৎ। 
জঞ্জারাৎ1 গ' ধাতু স্ততি বুঝায় । যগা, “দেনান্ জিগতি সহায় ১” । জিগীতঃ। জিগতি। 

ইতি জুভোত্যাদরঃ | 



তিউভ্তদিবাঁদিপ্রকরণম. | 
দিবু ১ ক্রীড়া বিজিগীষা-ব্যবহাঁর-ট্যতি-স্্রতি-মোদ-মদ-স্বপ্র-কান্তি-গতিধু। 

বৃষন্তাঃ পরশ্মৈপদিনঃ | 

১। দিবাদিভ্যঃ শ্যান্। ৩। ১। ৬৯। 

শপোইপবাদঃ। হলি ঢেতি দীর্ঘঃ। দীব্যতি। দিদেব। দেবিতা। 
দেবিষ্যতি। দীব্যতৃু | অদীব্যতড | দীব্যে, দীব্যা । অদেবীৎ। 
অদেবিধ্যৎ | যিবু ২ তন্কুসন্তানে। পরিষীব্যতি। পরিযিষেব। ন্যষেবীৎ, 
গ্যসেবীৎ। শ্রিবু ৩ গতিশোধণয়োঃ। শিবু ৪ নিরসনে । কেচিদিহেমং ন 
পঠন্তি যু ৫ দনে। আদান ইত্যোকে। অদর্শন ইত্যপরে। স্ুষ্টোস। 
ফস ৬নিরসনে। স্রশ্ততি। সন্নাস। রুহ ৭ হবরণদীপ্ত্যোঃ। হবরণং 
কৌটিল্যম্। চকলাস। ব্যুষ ৮ দাহে। বুব্যোষ। প্লুষ ৯ চ। নৃতী ১০ 
গাত্রবিক্ষেপে। নৃত্যতি। ননর্ত। 

১। দ্বিবু ক্রীড়েতি। উদ্িংকরণং তকায়।মিভিকল্লার্থং নিষ্টায়(মনিডর্থঞ। দেবিত্বা। ভাত্বা। 
দ্লাতম্। ক্রীড়ায়াং দীব্যন্তি মাণবকাঃ ॥ বিজিগীষায়।ং শক্রং দীবাতি বিজিগীষতে ইতার্থ:| কাস্তিরিচ্ছা 
ছ্াতেঃ পৃথগ্গ্রহণাৎ। ধিবু। পরিষিষেবেতি। স্থাদিঘগ্য/সম্তেতি নিয়মো নেহ প্রবর্ততে তত্র 
প্রাক সিতাদিতাগ্ুবৃতে অস্ত চ প্রাক দিতীয়হাৎ। তেনাভ্যাসম্য ঘত্বং পরিশিবিভ্য ইত্যনেন ভবত্যেব। 

গ্যষেবীদিতি। সিবাদীনাং বেতি বিকল্পঃ॥ নুতী। ঈদ্দিংকরণং স্বীদিত ইতি নিষ্ঠায়ামিথ্রিষেধার্থম্। 

ঘদ্যপি সেসিচীতি হটে! বিকম্সিতত্বাদ্যম্ত বিভাযেত্যনেনৈবেষ্টং সিধ্যতি তথাপি ধন্য বিভাধেত্যন্য 

অনিত্যতজ্ঞাপনার্থমীদিংকরণস্তেন ধ|বিতমিভরাজধিয়েত্যাদি সিদ্ধমূ। 

দিব ধাতু ক্রীড়া, জিগীষা, বানহার, ছাাতি, স্ততি, মোদ, মদ, স্বপ্ন, কাস্তি ও গতি 
বুঝায়। এই অবধি বুষ ধাতু পর্য্যন্ত পরস্মৈপদী। 

১। দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর শ্ঠন্ প্রত্যয় হয়! এই শ্ঠন্ প্রত্যয় শপ্ প্রত্যয়ের 
বিশেষক। "হলি চ” এই সুত্র দ্বারা দীর্ঘ হ। দীব্যতি। দিদেব। দেবিত1। 
দেবিধতি। দীবাতু | অদীব্যৎ। দীব্যেৎ, দীব্যাৎ । অদেবীৎ। অদেবিষ্যৎ। 
বিবু ধাতু তন্তবিস্তার অর্থাৎ শেলাই করা বুঝায়। পরিষীব্যতি। পরিষেব। স্ভষেবীৎ, 
স্তসেবীৎ। শ্রিবু ধাতু গতি ও শোষণ বুঝায় । ঠ্িবুধাতু নিরসন বুঝায়। কেহ কেহ 
এই ধাতুকে দ্দিবাদিগণ মধ্যে পাঠ করেন না। ফু ধাতু অন, কোন মতে আদান ও 
কোন মতে অদর্শন বুঝায় । নুষ্টোস। ফন ধাতু নিরসন বুঝায়। ন্নম্ততি। সন্নাস। 
রুহ ধাতু হ্বরণ অর্থাৎ কৌটিল্য ও দীপ্তি বুঝায়। চকাস। বুষ ধাতু দাহ বুঝায়। 
বুব্যোষ। প্রয়্ধাতু দাহ বুঝায়। নৃতী ধাতু গাত্রবিক্ষেপ বুঝায়। নৃত্যতি। ননর্ত। 



১৯৪ ূ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

২। সেহসিচিৎফতচৃতছৃদতৃদমৃতঃ | ৭1 ২ ৫%। 

এত্যঃ পরস্থ সিজ্ভিন্নশ্য সাদেরার্ধধাতৃকন্ঠ ইভ্ ৰা স্যাৎ। নর্তিষ্যতি, 
নতস্স্যতি। নৃত্যে, নৃত্যাৎ | অনস্তীৎ। ত্রসী ১০ উদ্বেগে । বা ভ্রাশেতি শ্যন্বা । 
ত্রস্তাতি, ত্রসতি । ভ্রেপতুঃ, তত্রসতুঃ॥ কুথ ১১ পুতীভাবে। পুত্ভীভাবো 
দৌগন্্যমূ। পুথ ১২ হিংসায়াম্। গুধ ১৩ পরিবেষ্টমে । ক্ষিপ ১৪ প্রেরণে। 
ক্ষিপ্তি। ক্ষেপ্তা। পুষ্প ১৫ বিকসনে। পুষ্প্যতি। পুপুষ্প। তিম ১৬ 
স্টিম ১৭ চ্টীম ১৮ আন্রীভাবে । তিম্যতি। স্তিম্যতি। স্তীম্যতি। ব্রীড় ১৯ 
চোদনে লঙজ্জায়াঞ্চ। ত্রীভ্যতি। ইব২০ গতো। ইধ্যতি | ষহ২১যুহ ২২ চক্যর্থে। 
চক্য্থন্তৃপ্তিঃ। স্হাতি। সুহ্তি। ভূষ্ ২৩ ঝুষ্ ২৪ বয়োহানৌ । জীর্য্যতি। 
জঙজ্জরতুঃ জেরতুঃ। জরিতা) জরীতা। ৷ জীধ্যেঙ, জীধ্যাৎ। জূন্তম্তিংত্যঙ বা। 
খদূশোহভীতি গুণঃ। অজরগ, অজারীৎ্। অজারিষ্টাম্। ঝ্বরর্য্যতি। 
জঝরতুঃ। 'অঝারীগু। ধু, ১ প্রাণিপ্রসবে। সুয়তে । স্যুবে। স্বর- 
তীতি বিকল্পং বাধিত শ্রণ্কঃ ক্কিতীতি নিবেধে প্রাপ্তে ক্রাদিনিয়মান্সিত্যমিট্। 
স্বযুবিষে । স্ুযুবিবহে । সোতা, সবিতা । দু, ২ পরিতাপে। দুয়তে। 

দীভ. ৩ ক্ষয়ে । দীয়তে। 

২: সেইসিচীতি। নগ্তিধাতি নতর্সাতীতি। নিনভ্তিষতি।" নিনৃৎসতি । কর্তিধাতি। করর্সাতি ) 

চিকর্তিষতি। চিকুৎসতি ইত্যাদি জ্ঞেরম। অনস্তীদিতি। অসিচীতুন্তত্াদিহ নিতামিট। ভ্রেসতু- 
রিতি। ব1 জুনমুত্রসামিত্যেত্বাভ্যাসলোপৌ। কৃথ। পৃতীভাবঃ পবিওভবনম্। কুখ্যতি ভূমি 
পঞ্ধিত্রীভবতীতার্থঃ। পুস্প বিকসনে । কালাৎসাধু পুস্র্দিতি শত্রস্তঃ ॥ পচাঙ্গাচি পুষ্পম্। সংজ্ঞারাং 
কন্। পুষ্পকম্। ত্রীড। গুরেশ্চ হল ইত্যপ্রত্যয়ে টাপ্। ত্রীডা। ঘগ্জি তু ত্রীডঃ। অতএব 
"্রীডমাবহতি সে স সম্প্রহীতি কালিদাসঃ। ত্রীডাদিবাভ্যাসগতৈর্ববিলিল্যে ইতি মাখশ্চ” | খহ ধুহ।, 
পরিনিবিভ্া ইত্যত্র সহেতাকার উচ্চারণার্থ ইতি বত্বমিহ ভবতি। পরিবস্ততি। তীবসহেতীড্- 
বিকল্পজ্ঞ নাশ্য ভবতি সহেতি শবস্তনির্দেশীৎ। কিন্ত ষহ মর্ষণইত্যন্তৈব স ইত্যাত্রেয়াদয়ঃ। সহ্েতি 

নির্দেশস্তেভয়ত্র তুলাত্বে তীষসহেত্যত্র শপা (র্দেশং পরিনিবিভ্া ইতাজ্ তু নেত্ধ্ধীজরতীয়মিদং 
হের়মেব। তত্বস্ত প্রয়েগমনুস্তা মহততিরেব নিদ্ধর্যাম্। নপুণসকে ভাবে ক্তঃ। হুহিতং তৃপ্তিরত- 
এব পুরণগুণেতি স্থত্রে সুহিতার্থাস্তপ্তার্থা ইতি ব্যাপ্যাতমূ। ঢজরতুরিতি। খচ্ছত্যতামিতি গুণে 
কূতে নশনেতি গুণশবেন ভাবিতন্ত নিষেধাদত একহলীধো ইত্যপ্রবৃতৌ বা জুব্রমুত্রসাফিতোত্বাভ্যাস- 
লোপবিকল্পঃ। ব্ড্। প্রসব উৎপন্ভিঃ। মৃপিণ্ড1 ঘটং হুয়তইত্যাদিপ্রয়োগাতাবাৎ, প্রণীতুক্তম্। 
স্থাদর ওদিত ইতি বক্ষামাণত্বাৎ ওদিতশ্চেতি নিষ্ঠাতন্ত বত্বং গ্রচছনম। বিকল্পসিতি। পরমগীতি 
শেষ;। নিষেধে প্রাপ্ত ইতি। পুবন্তাৎ প্রতিষেধ কাওারস্তস।মর্থার্দিতি ভাবঃ। 

২) কৃত, চৃত, ছুদ, তৃদ্ ও নৃত ধাতুর পরস্থিত সিজ ভিন্ন সকরাদি আর্দধাঁতুক 
বিভক্তি স্থানে বিক”ল্প ইট হয়। নর্ভিষ্যতি, নর্তম্ততি। নৃত্যেৎ, নৃত্যাৎৎ । অনর্ভীৎ। 
সী ধাতু উদ্বেগ বুঝাঁয়। পবা ভ্রাশ” এই হুত্র দ্বার! বিকল্পে তাহার উত্তর হান্ হয়। 



তিউন্তদিবাদিপ্রকরণম্। ১০৫ 2৮ লি 

৩। দীডেো যুডচি কৃডিতি | ৬1৪৪1 ৬৩। 

দীওঃ পরশ্যাজদেঃ কৃঙিতি আদ্ধধাতুকম্য যুটু স্যাহ। বুগ্যুটাবুবঙ্যণোঃ 
_সিদ্ধো। বক্তব্যো। দিদীয়ে। 

৪ | মীনাতিমিনোতিদীঙাং ল্যপিচ। ৬1১1 ৫০। 

এবামাত্বং স্যা ল্যপি। চকারাদশিত্যেজনিমিত্তে। দাতা । দাস্যাতে। 
দাত | অদাস্থাঃ। ডীঙ. ৪ বিহায়স! গতৌ।। ডীয়তে । ধীউ ৫ আধারে । 

'্বীয়তে। দিধ্যে। ধেতা। মীভ্ ৬ হিংসায়াম্। হিংসাত্র প্রাণধিয়োগঃ। 
বীয়তে । রীড ৭ শ্রবণে। রীয়তে। লীড, ৮ শ্লেষণে। 

৩। দ্ীডোরিতি। পঞ্চমীতাতি প্রায়েণ বাচষ্টে। পরস্তেতি । ডঃ সীতাব্রৈব উভয়নির্দেশে পঞ্চমী- 
র্দেশে। বলীয়ানিতি সপ্তম্যাঃ ষ্ঠীকল্পনস্। অচি কিম্। দেদীয়তে। কৃডিতীতি কিম্। উপ।দানম্। 

[ভীয়তেন[সিদ্ধবমাশক্ক্যাহ । বুগ্যুট(বিতি। দিদীয়ে ইতি। পরমপি যপং বাধিত্বানিত্যতাদাদো 
ট। সতি তু যণি ঈকারন্ত শ্রবণং ন শ্তাদিতি যুটঃ সিদ্ধতমুঞ্রম্। 

৪| সীন।তীতি। মীঞ হিংসায়াম্। ডুমিঞ প্রক্ষেপণে। প্রমায় উপদায়। প্রমাতব্যম্। 
'পদাতব্যম্। এজ্মিত্ত ইতি বিষয়সপ্তমী। তেন আদাবাত্বং পশ্চাৎ ঘঞ্। আতে। যুগিতি যুক্। 
পদায় ইতি সিধ্যতি। অন্যথ। এরচি কৃতে আত উপদাঃ ইতি শ্তাৎ। অদান্তেতি। দীঙঃ প্রতিমেধঃ | 

ঘুরিচ্চ ইতি ন ঘুত্বমিতাদিতেতি রূপং ন ভবতীত্যেকে । অনেন তু স্থাধোরিচ্চেতোতত্ত ন ভবতি 
|তো২ম্থকরণে দারূপাসম্তবেন অধৃত্বাৎ। অতএব প্রনিদাতেত্া।দৌ নেরদেতি ণত্বমপি ন ভবতি 

গতি, ত্রসতি । ভ্রেসতুঃ» তত্রসতুঃ । কুথ ধাতু পুীভাব বুঝায় । পুতীভাব শব্দে 
ন্ধয অথব| পনিত্রীভাব বুঝায় । পুগ ধাতু হিংস। বুঝায় । গুধ ধাতু পরিবেষ্টন বুঝায় । 

ক্ষিপ ধাতু প্রেরণ বুঝায়। ক্ষিপ্ত । ক্ষেপ্তা। পুষ্প ধাতু বিকসন বুঝায় । পুষ্পাতি । 
পুপুশ্প। তিম, টিম ও সীম ধাতু আর্্রীভাব বুঝায় । তিম্যতি। স্তিম্যতি। স্তীম্যতি | 

'্রীড় ধাতু প্রেরণ ও লঙ্জ! বুঝায় । ব্রীভাতি। ইষ ধাতু গতি নুঝায়। ইযান্ত। 
বছ ও যুহ ধাতু চক্যর্থ অর্থাৎ তৃপ্তি বুঝায়। সহাতি। নস্ুহৃতি। জুষ্ ও ঝুঘ্ ধাতু 

বয়োহানি বুঝায় । জজরতুঃ, জেরতুঃ। ভরিতা, জরীতা1। জীর্যোৎ । জীর্যাঁৎ। 
“জুস্তন্ভূ” এই সুত্র দ্বারা বিকল্পে অঙ্ হইবে। প্খাদুশোইডিগুণঃ” এই সুত্র দ্বার! 
গুণ হয়। অজরৎ, অজারীৎ। অজারিষ্টাম্। বীধ্যতি। জঝরতুঃ। অঝারীৎ। 
ঘুঙ ধাতু প্রলব বুঝায় । স্থয়তে। সুবুবে। “স্বরতি সত্তি” এই সুত্র দ্বারা বিকল্প 
বাধ করিয়। “শ্াকঃ কিতি” এই স্থত্র দ্বারা নিষেধ প্রাপ্তি হইলে ক্র্যা্দ নিয়মানুপারে 

নিত্য ইট হইবে। স্ুধুবিষে। স্থযুবিবহে । সোতা, সবিতা । দুঙ্ ধাতু পরিতাপ 
বুধায়। দুয়তে। দীহঙ্ ধাতু ক্ষর বুঝায় ৷ দীয়তে। 

৩। দীঙ্ ধাতুর উত্তর অজ্াদি কিৎ ডিৎ আর্দধাতুক স্থানে যুটু আগনম হয়। 
বুঝ,ও যুট্, উবন ও বণ স্থানেই সিদ্ধ, হয়, ইহ। বক্তব্য । দিদীয়ে। 



১৯৬ সিদ্ধান্তাকৌমুদী । 

৫ | বিভাষা লীফ্রতেঃ। ৬। ১1 ৫5। 

লীয়তেরিতি যকা নির্দেশো নতৃ শ্যনা। লীলীডোরাত্বং বা স্যাদেজ্বিষয়ে 
ল্যপি চ। লেতা, লাতা। লেষ্যতে, লাস্ততে । এজ্বিষয়ে কিম্ ॥ 

লীয়তে। লিল্যে। ব্রীঙ ৯ বৃণোত্যর্থে। ত্রীয়তে। বিত্রিয়ে। স্বাদয়ম্চ 
ওদিতঃ। তণফলন্ত নিষ্ঠানত্বম্। পীড্. ১০ পানে। পীয়তে। মা. ১১. 
মানে। মায়তে। মমে। ঈভ্ ১২ গতৌ। ঈয়তে। অয়াচক্রে । 
পীড্ ১৩ শ্রীতৌ। সকন্মকঃ। প্রীয়তে। পিশ্রিয়ে ।০। অথ পরস্মৈ- 
পদিনশ্ত্বারঃ। শো ১ তনুকরণে । 

আপা পল সপ যন 

ইত্যাহুঃ। অয়ং ভাবঃ। দে! অবখণও্ডনে ইত্য।দের্দারূপত্থং সম্ভনতি। আদেচ উপদেশইত্যন্ত অনৈমিক্ি 
কত্বাৎ। দীল্ত এজনিমিত্রপ্রত্যয়বিষয়ে আত্বং দইত্যন্বকরণে এজনিমিত্তন্তাভ।বিত্বাব্ন ঘুত্বম্। এব 

ঘুপ্রকৃতিত্বমপি নাস্তীতি ণত্বস্তাপ্রসক্তিরিতি। ডীঙ্ | ডানঃ ভীনবান্। স্বাদিমু পাঠস।মর্থযা- 
ন্লিষ্ঠায়ামি্ । ইটি হি সতি ব্যবধানাদোর্িতশ্চেতি নত্বং ন স্যদিতি। ম্বাদিবু পাঠসামর্থযাদ্ ইড্- 

বাবধানেহপি ণত্বমন্তিতি ন শঙ্কামিষ্ট।নুরেধ%। ডয়িত ইতি প্রয়োগন্থ ভৌবাদিকম্ত । নিষ্ঠ।নডিত্াত্র 
নিষ্ঠেতি ফোগবিভাগাদকিত্বে গুণ ইত্যানঃ। মীঙ হিংসায়ম্। মীঞ্ ইতি ক্র্যাদৌ। প্রাণবিয়ে।গ, 
ইতি। মীয়তে প্রাণৈর্বিষুজ্যতইত্যর্থঃ। লীঙ্। লী গ্রেষণ ইতি ক্র্যাদৌ। ষকেতি। সাব্ধধতুকে 
যগিতি বিহিতেন। ন তু শ্তনেতি। অন্যথা লীঙ ইতোব ব্রয়দ্ ইতি ভাবঃ। যক। নির্দেশ 
ফলম।হ। লীলীঙেরিতি। ল্যপি। বিলায়। বিলীর। ক্রী€ বুণোত্যর্থে বরণম্ বুঞ্ঃ। বরণ ইতি 

স্ব(দৌ পঠিষ্যমণতহ্বাৎ। বরণে ইতি বক্তব্যে বুণে।ত্যর্থ ইতি বচনং বৈচিত্ঞার্থম। ত্রী বরণ ইতি 
ক্র্যাদৌ । মাড় । মায়ত ইতি। ঘুমাস্থেতীত্বস্ত ন তত্রাদ্ধধাতুক ইত্যধিকারাৎ। 

ধরি 
পপর শপ পাপ পচ সপ পপ 

৪। ল্যপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ক্র্যাদিগণীয় মী ধাতু, স্বাদিগণীয় মী ধাতু 
এবং দীঙ্ ধাতুর ঈকার স্থানে আকার হয় এবং স্থত্রে চকার থাকাতে শিৎ ভিন্ন এজ 
নিমিত্ত প্রত্যয় পরে থাকিলেও হইবে। দাতা। দাম্ততে। অদাস্ত। অনাস্থাঃ॥ 
ভীঙ, ধাতু আকাশে গমন বুঝায় । ডীয়তে। বীঙ.ধাতু আধার বুঝায়। ধীয়তে ॥ 
দিধ্যে। ধেতা। মী€্ধাতু হিংসা বুঝায়। একস্থলে হিংসা শবে প্রাণবিফোগ বুঝায় । 
মীয়তে । রীঙ. ধাতু শ্রবণ বুঝায় । রীয়তে। লীঙ. ধাতু শ্রেষণ বুঝায়। 

৫। “লীয়তে” পদটা যক্ দ্বারা সিদ্ধ হঈয়াছে, শ্তন দ্বারা নহে। এজবিষয়ে এবং 
ল্যপ্ পরে থাকিলে লী ও লীঙ. ধাতুর ঈকার স্থানে বিকল্পে আকার হয়। লেতা,লাত। ॥ 
লেষ্যতে, লাহ্কতে ॥। এজ্ বিষয় ন। হইলে কি হইবে? লীয়তে। লিল্যে। শ্রী 
ধাতু বরণ বুঝায়। ব্রীয়তে। বিব্রিয়ে। স্বাদ্বিগণীয় ধাতু ওকারইৎ। তাহার ফল 
কি? নিষ্ঠানত্ব হয় । পীঙ.ধাতু পান বুঝায় । পীয়তে। মাঙ্ ধাতু মান বুঝায় । 
মায়তে। মেনে । জঈও. ধাতু গতি বুঝায়। ঈয়তে। অয্াঞ্চক্রে । গ্রীড ধাতু 
প্রীতি বুঝায় । ইহা সকর্মক। প্রীয়তে। পিপ্রিয়ে। অনস্তর চারিটা পরস্থৈপদী 
ধাতু কথিত হইতেছে । শে ধাতু ক্ষীণ করা বুঝার । 



তিভল্যদিবাদিগ্রকরণম। ১৯ 

৬1 ওত£ঃ স্িনি। ৭। ৩1৭১৬ 

লোপঃ স্তাৎ্ শ্যনি। শ্যতি। শ্যতঃ। শ্যন্তি। শশো। শশতুঃ। 
[তা । শাহ্যতি। বিভাষা ঘ্রাধেড়িতি সিচো বা লুক্। লুগভাবে 
মরমেতীটুসকৌ । অশা্। অশাতাম্। তশুঃ1 অশাসীৎ। অশা- 
সফ্টাম। ছো ২ ছেদনে। ছ্যতি। ষোঙ অন্তকশ্মরণি। স্যতি। সসৌ। 
সভিষ্যতি । অভ্যব্যৎ। অভিসসৌ । দো ৪ অবখগুনে । দ্যতি। দদৌ। 
গুপিদাত! | দেয়া । অদাৎ। অথাত্মনেপদিনঃ পঞ্চদশ | জনী১ প্রাছুর্ভাবে । 

৭1 তন্াজনোভজ্ভঞা। ৭1৩1 ৭৯। 

অনয়োজাদেশঃ স্যাচ্ছিতি । জায়তে। জজ্ঞে। জভ্ঞাতে। জজ্ভিরে। 

জনিতা। জনিষ্যতে। দীপজনেতি বা চিণু। 

৮ | জনিবধ্যোশ্চ । ৭1৩ ৩৭ 

অনয়োরুপধায়া বৃদ্ধির্ন স্যাচ্চিণি খ্িতি কৃতি চ। অজনি, অজনিষ্ট ॥ 
দীপী ২ দীপ্তো। দীপ্যতে । দিদীপে। অদাপি, অদীপিষ্ট। পুরী ৩ 

ও। যো অন্ত ইতি। অন্তকশ্ম নাশনম্। রাখবস্ত শরৈর্পাণৈর্ধেরং রাবণমাহুবে ইতি । রাখবেতি 

স্থুধান্থম্। গ্েতি লোগ্সধামৈকলচনণ্। অভিষাতীতি উপসর্গাৎ হুনে।তীতি ষত্বমূ। অভ্যষ্যদিতি । 

প্রকূ সিতাদড় ব্যবায়েহগীতি যত্বমূ। অভিসসাবিতি। স্ব।দিঘিতি নিঞ্ম।নন ষতৃম। দে] অবখগ্ডনে । 

অবেতুাপসর্গপ্রয়ে।গে। বৈচিত্যার্থঃ । খগ্ডনে ইত্যেত।বত়ুক্ডে্পি ইষ্টসিপ্ধেঃ। প্রণিদ।তেতি। নের্থদেতি 

শত্ম। দেয়দিতি। এর্লাউ ঠঠ্োঃম্। অদাদিতি। গাতিঙ্েতি সিঠচো লুক । 
৭। জ্ঞাজনোর্জ। জানারততি। শিতি কিম্। ভ্ঞাত]। জজ ইতি ত্ম্বেচ্চারণেহপ্যতো দীর্ধে সিদ্ধে 

জাগ্রহণমঙ্গ বুত্তপরিভ।যাজ্ঞাপন।খঁম । তেন পাধাতে।; পিবাদেশে বুতে গুণো ন ভবতি । পিবাদেশস্যা- 

ঈত্তত্বাশ্রয়ণং তৃপায়ান্তরমিতাযাহুঃ। 

৬। শ্ঠন্ প্রতায় পরে থাকিলে ওকারের লোপ হয়। শ্ততি। শ্ততঃ। শ্থন্তি ॥ 
শশৌ। শশতুঃ। শাতা। শান্ততি। “বিভাষ। খ্বাধেট” এই স্ত্র দ্বারা" বিকল্পে 

' সিচের লুক্ হয়। লুকের অভাব পক্ষে “যমরম” ইত্যাদি সুত্র দ্বারা ইট্ ও সকৃ হয়। 
 অশা২। অশাতাম্। অশুঃ। অশাপীৎ। অশাসিষ্টাম। ছো! ধাতু ছেদন বুঝায় । 
ছাতি। যো ধাতু বিনাশ বুঝায়। শ্ততি। সসৌ। অভিষাতি। অভ্যব্যৎ। 

1 অভিসসৌ। দো ধাতু "অবখও্ডন বুঝায়। দ্যতি। দদৌ। প্রাণিদাতাঁ। দেয়াৎ। 
অদ্ধাৎ। পঞ্চদশটা আত্মনেপদী ধাতু কথিত হইতেছে । জনী ধাতু প্রাহ্র্ভাব বুঝায় । 

৭ শিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে জা! ও জন ধাতুর স্থানে “জ।” আদেশ হয়। 
জারতে। জজ্ঞে। জজ্ঞাতে। জজ্িরে। জনিতা। অনিষ্যতে ৷ “দীপজন” ইত্যাদি 
সুজ দ্বারা বিকল্পে চিণ্ হয়। 



১৯৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

আপ্যায়নে । পূর্য্যতে। আুঁধুরি, অপুরিষ্ট। তুরী ৪ গ্নতিত্বরণহিংস- 
নয়োঃ। তুর্যযতে। তৃতৃরে। ধূরী- ৫ গুরী ৬ হিংসাগত্যোঃ। ধৃষ্যতে ৷ 
ছুধূরে। গুধ্যতে । জুগুরে। ঘুরী ৭ জুরী ৮ হিংসাবয়োহান্যোঃ)। শৃরী ৯ 
হিংসাস্তস্তনয়োঃ | চুরা ১০ দরাহে। তপ ১১এশর্যে বা । অয়ং ধাতুরৈশ্বর্যে বা 
তউশ্টানৌ লভতে । অন্যদা তু শবিবকরণঃ। পরস্মৈপদীত্যর্থঃ। কেচিত্তু, 
বাগ্রহণং বৃতৃধাতোরাপদ্যবয়ধমিচ্ছস্তি। তপ্যতে। তগপ্তা। তপ্দ্যতে। 
পতেতি ব্যত্যাসেন পাঠাঞ্তরম । পছ্যতচ্ছামা নিযুতঃ পত্যমানঃ৮। ব্ৃতু ১২ 
বরণে । বৃত্তে । পক্ষান্তরে । বারৃত্যতে। “ততো বাবুত্যমানা সা 
রামশালাং ন্যাবিক্ষতেতি” ভট্টিঃ। ক্লিশ ১৩ উপতাপে। ক্লিশ্যতে । ক্লেশিতা ৷ 
কাশ্ ১৪ দীপ্তৌ। কাশ্যতে। বাশৃ১৫শব্দে। বাশ্যতে। ববাশে। অথ 
পঞ্চ স্বরিতেতঃ | মধ ১ তিতিক্ষায়াম্। মৃষ্যতি। মৃষ্যতে। মমর্ষ। মমৃষে। 
শুচির্ ২ পুতীভাবে । পুতীভাবঃ ক্লেদঃ। শুচ্যতি। শুচ্যতে। শুশোচ। 
শুশুচে। অশুচৎ্ অশোঁচী । অশোচিষ্ট | ণহও বন্ধনে । নহাতি । নহাতে | 
ননাহ। ননন্ধ, নেহিথ। নেহে। নদ্ধা । নতস্যতি। অনাৎসীত॥ 
রন্জ ৪ রাগে । রজ্যতি। রজ্যতে । শপ ৫ আক্রোশে। শপ্যতি। শপ্যতে । 

অধথৈকাদশানুদাত্তেতঃ | পদ ১ গতৌ। পদ্যতে। পেদে। পত্তা। 
পদ্যেত। পশুসীষ্ট । 

৮। গতি ণিতি কৃতি চেতি। তি কুত্যুদ্াহরণং ঘঞ্জি জনঃ। ণিতি কৃতি তুজনকঃ। জনয়- 
তীত্যত্র উপধাবৃদ্ধৌো সত্াং জানীগুষিতি মিত্বান্মিত।ং হুত্বঃ। দীপী দীপ্তো। ঈদিত্বান্িষ্ঠ।য়া মিগন। 
দীপ্তঃ। এবং পুরিত্য।দেরীপিত্বাৎ পূর্ণ ইত্যার্দিজ্ঞেয়ম্। কেচিত্বিতি। তেষ।ং মতে প্রশ্থর্ধো তপ্যতে 
ইত্যেব প্রয়োগো ন তু তপতীতি। গ্থিবিক্ষচেতি । নিপুর্বাথিশতেলুডি শল ইগুগধেতি কৃঃ। 
নের্বধিশ ইতি.তঙ্। বাশু শব্দে। মন্দিবাশীতুারচ। বাশুরা রাত্রিঃ। তিতিক্ষায়ামিতি। গুপ্তিজ্কিস্তা 
ইতি সন্। তত্র হি তিজেঃ ক্ষমারামিতুক্তম। ঈশুচির। ঈদ্দিহানেট। শুক্তম্। ক্রিম্নমিত্ার্থঃ। 
ননদ্ধেতি। নহো! ধ ইতি ধত্বম্। | 

৮। চিণ্, ্র২ ও কৃৎ প্রতায় পরে থাকিলে জন ও বধ ধাতুর উপধার 
বৃদ্ধি হয় না। অঙ্জনি, অজজনিষ্ট। দীপ ধাড়ু টি বুঝায় । দীপ্যতে। দিদীপে। 
অদীপি, অদীপিষ্ট । পুরী ধাতু আপ: রী বুধীর়। পূর্য্যতে। অপুরি, ১ 
তুরী ধাতু সত্বর গমন ও হিংসা বুঝায় । তুর্যাতে। তুতুরে। ধূরী ও গুরী ধাতু হিংসা 
গতি বুঝায় । ধূর্যাতে । ছুধূরে। গুর্য্তে । জুগুরে ৷ ধুরী ও জ্রী ধাতু হিং ক ও 
বয়োহানি বুঝায় । শূরী ধাতু পিংহ। ও স্তস্তনার্থ বুঝায়। চুরী ধাতু দাহ বুঝার। 
তপ ধাতু শ্রশ্ধ্য বুঝায়। এই ধাতুর উত্তর প্রস্বর্যযার্থে তও. ও শ্ান্ হর । অন্থাত্র 
কিন্ত শপের বিকরণ অর্থাৎ পরশ্ধৈপদী হয় । কেহ কেহ, বা-শব্ধ গ্রহণ দ্বান্, বৃতু ধাতুর 
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৯। " চিণ তে পদঃ। ৩।১।৬০। 

পদশ্চেশ্ডিণ্ স্যা তশব্দে পরে । প্রণ্যপার্দি। অপৎতসাতাম্। অপ" 

সাত। খিদ ২দৈন্যে। খিদ্যতে। চিখিদে। খেতা। অখিত্ত। বিদ৩. 
সত্তায়াম | বিদ্যতে। বেত । বুধ ৪ অবগমমে। বুধ্যতে । বুবুধে। 

বোদ্ধা। ভোত্ম্কাতে। ভূৎসীষ্ট। অবোধি, অবুদ্ধ। অভুৎ্দাতাম্। 
ঘুধ ৫ সম্প্রহারে | যুধ্যতে। যুযুধে। যোদ্ধা । অযুদ্ধ। কথং যুধ্যতীতি। 
যুধমিচ্ছতীতি ক্যহছ। অনুদাত্েত্বলক্ষণমাত্মমেপদমনিত্যমিতি বা। অনোঃ 
ক্ধ ৬কামে। অনুরুধ্যতে । অণ ৭ প্রাণনে । অণ্যতে । আণে। অণিতা | 
অনেতি দন্তযান্তোহয়মিত্যেকে | মন ৮জ্ভামে। মন্যতে। মেনে । মন্তা। 
যুজ ৯ সমাধো । সমাধিশ্চিত্তবৃত্তিনিরৌধঃ। অকন্্নকঃ। যুজ্যতে। যোক্তা । 
স্থর্জ ১০ বিসর্গে। অকম্দ্নকঃ। “সংস্জ্যতে সরসিজৈররুণাংশুভিস্গৈ2৮ | জস্থ- 
জিষে। ভ্রষা। অঁক্ষযতে। লিভসিচাবিতি কিন্তান্ন গুণো নাপ্যম্। 
শ্যক্সীষ্ট | অস্ষ্ট। অস্ক্ষাতাম। লিশ ১১ অল্লীভাবে। লিশ্যতে। 

৯। চিণ তে পদং। তশব্ ইতি সামর্থাদ।জ্নেপদ প্রথমপুরুটধকবচন্ম । ভ শব্ষে কিন? 
গ্রপথ।ঃ। প্রণাপাদীতি চিণে। লুগিতি তশবান্ত লুক্। নের্গদেতি শত্বম। অবোধীতি। দীপজনবুধেতি 
চি। অনে। রুধ কামে । অনোৌঃ পরে! রুধ ধাতুঃ কামে । কাম ইচ্ছা! । দিবাদিযু পাঠসমর্থ্যা- 
ক্রধাদিভ্য ইতি শ্রমং বাধিত্বা স্তন । নাপামিতি। স্জদৃশোর্ধল্যমকিতীত্যকিত্োেৰ বিধানাৎ। 

আদ্যবয়ব ইচ্ছ। করেন। তপ্যতে। ততণ্তাঁ। তগ্গযতে। “পত” এইরূপ ব্যত্যাস 
ঘার! পাঠাস্তর ও আছে । “ছাতচ্ছামী নিযুতঃ পত্যমানঃ৮” । বৃতুধ্মতু বরণ বুঝার । 
বৃত্যুতে । পক্ষান্তরে বাবৃত্যতে । “ততো বাবৃতাঙ্ানা সা রামশালাং হ্যবিক্ষত” | 

এইবপ ভট্রিতে প্রয়োগ আছে । ক্রিশ ধাতু উপতাপ বৃঝায়। ক্রিশ্ততে। ক্লেশিতা । 
কাশ ধাতু দীপ্তি বুঝায় । কাশ্ঠতে । বাশূ ধাতু শব্ধ বুষায়। বাহুতে । ববাশে। 

অনস্তর পাঁচটা উভবপদী ধাতু কথিত হইতেছ্ে। মৃধ ধাতু তিতিক্ষ। বুঝায়। মৃষ্যতি, 
মৃষ্যতে। মমর্ষ, মমৃষে। গুচির ধাতু পুতিভাব বুঝায়। পুতীভাব শবে রেেদ 
বুঝায়। শুচাতি, শুচ্াতে। শুশোচ । শুশুচে। অশুচৎ) ,অশোচীৎ। অশোচিষ্ট। 

ণহ ধাতু বন্ধন বুঝায় । নহাতি, নহৃতে। ননাহ। ননন্ধ, নেহিথ। নেহে। নন্ধা। 
নতম্ততি। অনাংসীৎ। রঞ্জ ধাতু রাগ বুঝায়। রজ্যতি। রজাতে। শপ ধাতু 
আক্রোশ বুঝায়। শপ্যতি। শপ্যতে। অনপ্তর ১১টা আত্মনেপদী ধাতু কথিত 
হইতেছে । পদ ধাতু গতি বুঝায়। পদ্যতে। পেদে। পত্তা। পদ্যেত। পৎসীষ্ট। 

৯। কার পরে থাকিলে পদ ধাতুর উত্তর শ্চিস্থানে চিপ হয়। প্রণাপাদি। 
অপৎসাতাম্। অপৎসত। খিদ ধাতু দৈসম্ত বুঝার। খিদ্যতে, চিথিদে। খেতত।। 
অখিভ । “বদ ধাতু সত! বুঝায়। বিদ্যতে। বেতা। বুধ ধাতু অবগত হওয়া। 
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লেষ্টা। লেক্ষ্যসে। লিৰক্সষ্ট। অলিক্ষত। অলিক্ষাতাম্। অখাঁগণা- 
স্তাৎ পরস্মৈপদিনঃ | “রাধে ১ ২কন্মরকাদদ্ধাবেব” ।০। এবকারো ভিন্নক্রমঃ । 
বাধোহুকন্মকাদের শ্যন্। উদাহরণমাহ। বৃদ্ধাবিতি। “যন্মহামপন্লাধ্যতি |” 
দ্রুহাতীত্যর্থঃ। “বিরাধ্যন্তং ক্ষমেত কঃ” । ক্রহ্ান্তমিত্যর্থঃ | রাধ্যত্যোদনঃ। 
সিধ্যতীত্যর্থ । কৃষ্ণায় রাধ্যতি। দৈবং পর্যণালোচয়তীত্যর্থঃ। দৈবস্ঠ 
ধাত্বর্থে অন্তগাবাত্জীবত্যাদিবদকর্ম্মকত্বম্। ররাধ। ররাধতুঃ। ররাধিথ । 
বাধে! হিংসায়ামিত্যেত্বাভ্যাসলোপাবিহ ন। হিংসার্থস্য সকম্মকতয়া 
দৈবাদিকত্বাযোগাৎ্থ | রাগ্গা | রাত্স্ততি । অয়ং স্বাদিশ্চরাদিশ্চ 
ব্যধ ২ তাড়নে। গ্রহিজ্যেতি সম্প্রসারণম্। বিধ্যতি । বিব্যাধ । বিবিধতুঃ। 

বিব্যদ্ধ, বিব্যধিথ | বাদ্ধা। বাুশ্ততি । বিধ্যে। বিধ্যাু । অব্যাশুসীত। 
পুষ ৩ পুষ্টো। পুষ্যতি। পুপোষ। পুপোধিথ। পোষ্টা। পোক্ষ্যতি ॥ 
পুষাদীত্যড, । অপুষ্। শুষ & শোষণে। অশুষত। তৃষ ৫ শ্রীতৌ। 
দুষ ৬ বৈকৃত্যে। শ্লিষণ আলিঙ্গনে । শ্রিষ্যতি । শিশ্লেষ । শ্লেষ্টা । শ্লেক্ষ্যতি । 

লিশ। আতপাদিনানঞ্গ্ত অঞ্জগু|বোহুলীভাৰঃ। লিক্ষীষ্ঠেতি। লিঙ্সিচ।বাত্মনেপদেধিতি কিত্বান্্ 

গুশ:। অলিক্ষতেতি । শল হগুপধেতি কসঃ। রাধোইকশ্ষুকাৎ। এবকারে। ভিন্নক্রমং দখয়তি। অকশ্- 
ক্ষাদদেবেতি। রাধে! বৃদ্ধাবেব শ্ঘিতি বাখ্য।যামকন্দুক[দিতি বিশেষণং বাথং শু ।দ্ বৃদ্ধাবগ্ু।কপ্মক ত্াৎ। 

'অকণ্্কাৎ কিম্। শক্রমপর।ধোতি। হিনস্তীত্যর্থঃ। রাধ ম'লিদ্ধাবিতি স্বালৌ। রাধে হিংসায়া- 

মিত্যনুবাদ।দ্ধিংসায়।মপি অয়ম্। উদাহরণমাহতি। অকর্মবকত্বপ্রয়োজকত্য কস্তচিদর্থহ্য ইতি ভাবঃ। 
অকণ্পকে শ্রনস্তল্ত প্রয়োগান্ দর্শর়াত। হন্মগমিচ্যাদিন। কৃষ্ণায়েতি। রাধীক্ষ্যোরিতি চতুর্থী। 

অপুষাদতি। ভিদ।দ্ গুণ(ভাবঃ। শুষ। শোষ্ট।। শোক্ষাতি। 

বুধ্যতে । বুবুধে। বোদ্ধা। ভোত্গ্ততে। ভূৎসীষ্ট। অবোধি, অবুদ্ধ। অভ্ভুৎ* 
সাতাম্। যুধ ধাতু সম্প্রহার বুঝায়। যুধাতে। যুধুধে। যোদ্ধা । অযুদ্ধ। যুধ্যতি 
পদ কিরূপে সিদ্ধ হইল? ্যুধমিচ্ছতি” এই বিগ্রছে সুধ ধাতুর উত্তর ক্যচ্ 
প্রত্যয় হইয়াছে । “অনুদাত্তেত্ব লক্ষণভূত আত্মনেপদ অনিত্য” এই স্তর দ্বার বিকল্প 
আত্মনেপদ হয়। অন্ুপূর্ক রধ ধাতু কামার্থে আত্মনেপদী হয় । অন্ুরুধ্যতে । 
অণ ধাতু প্রাণন বুঝায় । অণ্যতে। আণে। অণিতা। কেহ কেহ বলেন, এই ধাতু 
দস্ত্য নকারাস্ত। মন ধাতু জ্ঞান বুঝায় । মন্ততে | মেনে। মস্ত । যুজ ধাতু 

সমাধি বুঝায় । চিত্ত বৃত্তির নিরোধ করাকে যোগ বলে। ইহা অকর্্মক। যুজ্যতে। 

যোক্তা। স্যর ধাতু বিসর্গ বুঝায় । ইহা অকর্্মক। “সংস্থজ্যতে সরসিজৈররুণাংশু- 
ভিরৈঃ” সম্থজিষে। শ্রষ্টা। অ্রক্ষাতে । পলিউ.সিচৌ” এই সুত্রান্থসারে কিন্ব হেতু 
গুণ ও অম্ হইবে না। স্যক্ষী্। অস্যই। অস্থক্ষাতাম্। লিশ ধাতু অল্লীভাব 
বুঝার। লিশ্ততে। লেষ্টী। লেক্ষ্যসে। লিক্ষীষ্ট। অলিক্ষত। ৭ অলিক্ষাতাম্। 
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১০1, শিষিঃ। ৩। ১৯৪৬৭ ও 

অস্মাৎ পরশ্যাঁনিটশ্চেঃ ক্সঃ স্যাঁ। পুষাদ্যডোহপবাদেো নতু চিণঃ | 
রম্তাপদবাদন্যায়াৎ। 

১১। আলিঙ্গনে । ৩।১। ৪৬। 

. শ্রিষশ্টেরালিনে এব কো নান্যত্র। যোগবিভাগসী মর্থ্যাচ্ছল ইগুপ- 
ধাদিত্যন্যাপ্যয়ং নিয়ম । আশ্রিক্ষৎ কন্যাং দেবদত্তত। আলিঙগনএবেতি 

কিম্। সমশ্রলিষজ্জতুকান্টম্। অড্ । প্রত্যাসন্তাবিহ শ্রিষিঃ। কর্দ্দণি 
অনালিঙ্গনে সিজেব ন তুক্সঃ। একবচনে চিণ। অশ্রেষি। ভগ্রিক্ষাতাম্। 

অশ্িক্ষম্ত । অশিষ্ঠাঃ। অশ্রিট্ুন। শক ৮ বিভাষিতো মর্ষণে। বিভাষিত 
ইত্যুভরপদীত্যর্থঃ। শক্যতি, শক্যতে, হিং দ্রষ্ট,ং ভক্তঃ। শশাক। 
শেকিথ, শশকৃথ। শেকে। শক্তা। শক্ষ্যতি, শক্ষ্যতে | অশকৎ। 

অশক্ত। সেট্কোহ্য়মিত্যেকে । তন্মতে নানিট্কান্িকাল্প ৯দি'. পঠিতঃ। 

১০। শ্লির অ।লিঙ্গন ইতি স্্ং যোগবিভাগেন বাচষ্টে। শ্লিষ ইতি। অনিটশ্” ক্স ইতি। 
এতচ্চ চেেঃ সিচশল ইগুপধাদিত)তে|হনুবপ্তরতে ইত ভাবঃ। অনিটঃ কিমৃ। প্রিযুদাহ হতি ভৌব দি- 
ক্ষপ্ত সেটে" মাহ অগ্রেধীৎ। শল ইগুপাধতি মিদ্ধে পুনঃ কৃ্সবিধেঃ ফলমাহ। পুষদাঙ ইতি। 

অতঃপর দিবাঁদিগ্রণের শেষ পর্য্যন্ত পরশ্মৈপদী ধাতু চলিবে । রাধ ধাতু অবর্মকি 
বৃদ্ধি অর্থ বুঝায়। এব শব্দে ভিন্ক্রম বুঝাইতেছে। অকৃত্প্মক রাপ ধাতুর উত্তরই শ্তন্ 
হয়। যথা, রাধ্যাত ওদনহ ! অর্থাৎ পির্ধাতি । কক্ায় রাধাতি ! অর্থাৎ দৈব 

পর্যালোচনা! করিতেছে] দৈব শব্দের ধাত্বর্থে অন্তভাঁৰ আছে বলিয়া জীবতি 
ইত্যাদির ন্তায় অকন্ক হয়। ররব। ররাধতুঃ । ররাধিথ । রাধ ধাতু হিংসা! 
বৃঝায়। এই সুত্র দ্বারা এত্ব ও অভ্যাসের লোপ হইবে না। হিংসার্থক রাধ ধাতু 
সকম্মক বলিয়া! দ্রিবাদিগণের অযোগ্য । রাদ্ধা। রাত্শ্ততি। এই ধাতু স্বাদি ও 
উত্না্দি উভয়গণীয়। ব্যধ ধাতু তাড়ন বুঝায়। “গ্রহিজা)” এই সুত্র দ্বারা ইহার 
সম্প্রসারণ হইবে। বিধাতি। বিব্যাধ। বিবিধতুঃ ॥ বিব্যদ্ব, বিব্ধিথ | ব্যদ্ধ।। 
ব্যত্গ্ততি। বিধ্যেৎ্, বিধ্যাৎ। অব্যাৎসীৎ। পুষ ধাতু পুষ্টি বুঝায়। পুষ্যতি। 

পুপোষ। পুপোধষিথ। পোষ্ঠা। পোক্ষ্যতি। পপুষাদি” এই স্থত্র দ্বারা অঙ্্ প্রত্যয় 

হয়। অপুষৎ। শুব ধাতু শোষণ বুঝায়। অশুযৎ। তুষ ধাতু শ্রীতি বুঝায়। 
ছুষ ধাতু বৈক্লব্য বুঝায়। শ্লিষ ধাতু আলিঙ্গন বুঝায়। শ্রিষ্যতি। শিশ্লেষ। 
শ্নেষ্টা। শ্লেক্ষ্যতি ৷ 

১০। শ্লিষ ধাতুর উত্তর অনিট্ শ্চিস্থানে কৃস হয়। এই হ্ত্র "পুষাদি” সুত্র দ্বার 
বিহিত অডের জপবাদক, চিণের নহে। কারণ অপবাদ বিধি পুর্বেই বিহিত হয়। 
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শকিতা। শকিব্যতি। /এিৎমিদা ৯ গাত্রপ্রক্ষরণে। ধর্মঅুভাবিত্যর্থঃ। 
অয়ং এীদিতি ম্যাসকারাদয়ঃ । নেতি হরদত্াদয়ঃ ৷ ন্সিদ্তি। সিঘেদ। ণ 

সিহেদিণ। স্বেন্তা। অন্বিদ। ক্রুধ ১০ ক্রোধে । ক্রোদ্ধা। ক্রোৎস্যতি | - 
ক্ষুণ ১১ বুভূক্ষায়ীম্। ক্ষোদ্ধা। কথং ক্ষুধিত ইতি । সম্পদাদিকিবস্তা ত্তার- 

ক।দিন্বাদিতচ ইতি মাধবঃ। বস্তৃতস্ত্ব বসতিক্ষুধোরিতীট. | শুধ ১২ শৌচে।। 
শুধ্যতি। শুশোধ। শোদ্ধা। যিধু ১৩সংরাদ্ধৌ। উদ্িৎপাঠঃ প্রামাদিকঃ।। 
সিধ্যতি। সেদ্ধা। সেস্যতি। অসিধত । রধ ১৪ হিংসাসংরাধ্যোঃ ৮ 

রাদ্দিরিপ্পন্তিঃ। রধ্যতি। রধিজভোরচীতি নুম্। ররন্ধ। ররন্ধতুঃ | | 

১১। * সামর্থা।দিতি। যদি হি গ্লিষ ইতি প্রাপ্ত এব কৃসেো নিয়ম্যেত তরি ষোগবিভাগে ব্যর্থ: 
শ্।দিতি ভাব; । শল ইগুপধাদিভাহ্তাগীতি। তেন কর্শণাতাম্প্রভৃতিষঘন।লিঙ্গমে সিজেব ভবতি 

ন ভু কৃসঃ। সমাগ্রিক্ষত জতুনি কাষ্ঠেরিতি। কৃসপ্রত্যয়ে সতি তু সমাশ্লিক্ষস্তেতি শু/দিতি ভাবঃ। 

প্রত্যাসম্ত/বিতি। আলিঙ্গনং হি প্রাণিকর্তৃকং ন তু কাষ্ঠাদিকর্তৃকমিতি ভাব । শ্লিষশ্চেরালিকনএব 

কৃস ইতি ব্যাখা।নফলং দর্শযতি। ক্ণীত্যাদিনা। অপ্রিক্ষাতামিত্যাদৌ যদাপি কসসিচোর্বিশেষে। 
নান্তি ক্দন্তাচীতাক।দলেোপাত্তখাপি খাসাদাবস্তযেব বিশেষ ইতি ধ্বশয়ন্,দ।হরতি। অশ্রিষ্ঠা। অশ্লিড্ঢু- 
মিতি। ম্াসক।রাদয় ইতি। তথ। চ তন্মতে ঞীতঃ ক্ত ইতি বর্তম।নে ক্তে। ভবতি। অ।দিত্বানিষ্ঠায়াং 
নেট। শিশ্ন; বিভাষ। ভাবাদিকর্মশণোঃ | শিন্নম্॥ স্বেদিতমিত্যাদি। যিধু। সংরাদ্িরিষ্পতিঃ | 

উদিত নেতি ৎকায়|মিড়িকল্পঃ ইট্পক্ষে রলে ব্যুপধাদিতি বা কিত্বমূ। সিধিত্ব। সেধিত্বাঁ। সিধবা। 
প্রাম।দিক ইতি। উদিত্বে ত্বন্দ[ত্তেবু সিধ্যতেঃ পাঠে। ব্যর্থঃ স্ঞাদ্দিতি ভাবঃ। 

১১। শ্লিষ ধাতুর উত্তর আলিঙ্গনার্থেই শ্চিস্থানে ক্স হয়, অন্ার্থে হইবে না। 
যোগবিভাগ সামণ্য হেতু প্ছলইগুপধাৎ” এই সুত্র দ্বার শ্চিস্থানে বিহিত ক্স 
প্রত্যয়ের বর্তমান নিষ্নম বুঝিতে হইবে। “আশ্রিক্ষৎ কন্তাং দেবদত্তঃ।৮ আলিঙনার্থ 
ন। হইলে কিরূপ হইবে ? সমশ্রিষৎ জতুকাষ্টম্। এখানে অছু হইল। এন্থলে শ্লিষ 

ধাতুর অর্থ এ গ্াসতি বঝাইতেছে । কর্নবাচে” অনালিঙ্গনার্থে সিচ্ই হয়, কস হয় না। 
একবচনে চিণ হয়। অগ্লেষি। অশ্রিক্ষাতাম্।। অশ্লিক্ষস্ত। অশ্রিষ্ঠাঃ । অশ্রিঢুম্। 
শক্ ধাতু দধখাথে. যপদ্দী হম । শকাতি, শক-ত হাত দ্র ং ভক্তঃ। শশাক। 
শেকিথ, শশকথ । শেকে। শক্তা । শক্তি, শক্ষাতে । অনশকৎ, অশক্ত। কেহ 
কেহ বলেন, এই ধাতঙুটী সেট্। কারণ, 'ঠন্বাতাস্ুপারে অ:নট্কারি ক! মধো ৯কার-ইৎ, 
শক ধাতু পঠিত হহয়াছে। ৮"কতা। শকিষ্যতি। ঘিদ ধাতু গাত্র প্রক্ষরণ অর্থাৎ 
ঘর্ধশ্রতি বুঝায়। শ্তাসকারাদির মতে এই ধাতু এী!দৎ। কিন্ত হরদণ্ডাদি তাহ! 
বলেন না। শ্বিদাতি। সিথেদ | সিঘেদিথ। স্বেত্তা। অস্থিদৎ। ক্ুধ ধাতু 
ক্রোধ বুঝায় । (ক্রোদ্ধা। ক্রোত্ম্ততি। ক্ষুধ ধ!?ু বুভূক্ষ। বুঝায়। ক্ষোদ্1া। কিস্ত 
ক্ষপি্ পদ কিরূপে সিদ্ধ হুইল? তছ্িষয়ে মাধব বলেন যে, সম্পদাদি 'কিবস্তের উত্তর 
ভারকাদিত্ব হেতু ইতচ্ প্রত্যয় হুইয়। সিদ্ধ হইয্াছে। বাস্তবিক “বপতিক্ষুধোঃ” এই 
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১২। 'রধাদিভ্যশ্চ । ৭। ২1 ৪৪1 

রধ্, নশ, তৃপ, দৃপ, ভ্রু, মুহ, ঝুহ, ফিহ, এভ্যো, বলাদ্যাদ্ধধাতৃকস্থ বা 
ইট স্তাৎ। ররক্দিথ, ররদ্ধ। ররন্ষিব, রেধব। 

১৩। নেট্যলিটি রধেঃ। ৭।১। ৬২। 

লিডর্জে ইটি রধেনুর্স স্যাৎ। রধিতা, রদ্ধা। রধিষ্যতি, রতস্ততি। 

অডি নুম্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। অরধগ। ণশ 3৫ অদর্শনে। 
নশ্টতি। ননাশ। নেশতুঃ। নেশিখ। 

১৪1 মস্জিনশোর্বলি। ৭1 ১। ৬০ । 
নুম্ হ্যা । ননংষ্ঠট। নেশিব, নেশ্ব। নেশিম, নেশ্ম। নশিতা, 

নংষ্টা। নশিষ্যতি, নড্ক্ষ্যতি। নশ্যেৎ, নশ্যাৎ । অনশৎ। প্রণশ্যতি | 

১২। রধাদ্িভাশ্চ। স্বরতিশ্তীত্যতে! বেত্যন্ুবর্ততে। যোগবিভাগে! বৈচিত্রযার্থঃ। গণনির্দেশ।- 

দ্যঙ্লুকি রারধিতেত্যের ন তু রারদ্ধেতি। 
১৩। নেটালিটি। ইটাতি কিম্। রন্ধক2। অলিটাতি কিম্। ররদ্ধিব। নুমি কৃতে 

সংযোগ।ৎ পরত্বেনাকিত্বন্বলোপো ন। 

১৪। নংঞ্টেতি। নশেশ্েতি কুহইমিহ ন শঙ্কা পদাঞ্গএব তদ্বিধনাৎ। অগন্তথ! নষ্টং ন্টিরিতা।দি 

ন সিধ্যেৎ। প্রণশ্ তীতি উপনর্গ।দসম।সেহপীতি পত্ম্। 

স্তর দ্বার! ইট. হয়। শুধ ধাতু শোধন বুঝায়। শুধাতি। শুশোধ । শোদ্ধা। যিধু 
ধাতু সংরাদ্ধি বুঝাম়। এইন্ষলে উদ্িংপাঠ প্রামাদিক। সিধাতি। সেদ্!। 
সেতস্কাতি। অসিধৎ। রধ ধাতু হিংসা ও সংরাদ্ধ বুঝায়। সংরাদ্ধি শব্দে নিম্পন্তি 
বুঝায় । রধাতি। “রধিজভোরচি” এই স্থত্র দ্বারা সুম্ হয়) ররন্ধ। ররন্ধতুঃ। 

১২। রধাদি অথাৎ রধ্নশ্ তৃপ্ দৃপ্জ্রহ মুহফুুহ ও ফিহ ধাতুর উত্তর বলাদি 
আদ্বধাতুকের স্থানে বিকল্ে ইট হয়। ররন্ধিথ, ররদ্ধ। ররন্ধিম, বেখ্ম। 

১৩। লিট্ বর্জে ইট পরবে থাকিলে রধ ধাতৃস্থানে ন্তম্ হয় না। রধিতা, রদ্ধা । 
রধিষ্যতি, রত্ম্ততি । অঙ্ পরে মুম্হয়। “অনিদিতাম্” এই স্তর দ্বারা নকারের 
লোপ হয়। অরধ২। ণশ ধাতু অদর্শন বুঝায় । নগ্ভাতি। ননাশ। নেশহঃ। 

নেশিথ। 
১৪। ঝল্ পল্তর থাকিলে মস্জ ও নশ ধাতুর উত্তর নুম্হয়। ননংষ্ঠ। নেশিব, 

নেশ্ব। নেশিম' নেশা । নশিতা, নংষ্।। নশিষ্যতি, নংক্ষ/তি। নহ্োৎ্, নখ্যাৎ | 
অনশৎ। প্রণশ্যশ্তি। 
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ণস্বং ন স্যাু। প্রনংষ্ট। অন্তগ্রহণং ভূতপুর্ববপ্রতিপত্তযর্থম্ ॥ 
প্রনভ্ক্ষ্যতি। নশিষ্যতি। তৃপ ১৬ শ্রীণনে। প্রাণনং তৃপ্তিস্তর্পণঞ্চ । 
“নাগ্রিস্তৃপ্যতি কান্ঠানাম্” । «“পিতৃনতাপ্পাদিতি” ভট্টিঃ। ইত্যুভয়ত্র দর্শনা 1 
ততর্পিথ, তত্রপ্থ, ততপ্থ । অর্পিতা, তপ্ত, ত্রপ্তা। কৃশমৃশস্পৃশেতি 
সিজ্বা। অতার্্সা অতর্পাঁ, অত্রাপ্পীশ্, অতৃপু। তৃপ্যাৎ। দৃপ ১৭ 
হর্ষমোহনয়োঃ । মোহনং গর্বঃ। দৃপ্যতীত্যা্দি। | 

“্রধাদিত্বাদিমৌ বেট্কাবমর্থমনুদাত্তত1”। 
দ্রুহ ১৮ জিঘাংসায়াম্ । বা ক্রুহমুভেতি বা 'ঘঃ। পক্ষে ঢঃ। ছুদ্রোগ্ধ, 
ভ্প্রোট, ছুদ্রোহিথ । দড্রোহিতা!, দ্রোঙ্ধা, দ্রোঢ়া। । দ্রোহিষ্যতি, ধোক্ষ্যতি । 

চত্বঘত্বয়োস্তল্যং রূপম্। অদ্রহণ্ড। মুহ ১৯ বৈচিত্ত্যে। বৈচিন্যমবিবেকঃ। 
মুহাতি । মুমোহিথ, মুমোগ্ধ, মুমোঢ় । মোগ্ধাঃ মোটা, মোহিতা । মোহিষ্যতি, 
মোক্ষ্যতি। অমুহণ্। ফুটহ ২০ উদ্দিগরণে। স্ঙ্থতি। স্বঞ্চোহ । 
স্থষ্ঠোহিথ, আুষ্োক্ধ, স্থষ্োড়। জুষুহিব, স্ফুহব। কৌোহিতা, স্োগ্ষা, 
ন্লোটা । স্লোহিষ্যতি, আ্রোক্ষ্যতি । অন্নহৎ। ফ্িহ ২১ শ্রীতৌ । 
ন্িহতি। সিষ্েহে। বু। রধাদয়ঃ সমাপ্তাঃ। পুষাদয়ন্ত্র আগণান্তাদিতি 
সিদ্ধান্তঃ । শমু ১ উপশমে। 

১৫। নশেঃ। ন ভাভুপূকমিগমীত্যতো। নেতানুবর্তীতে তদাহ। পত্বং ন স্তা্দিতি। বস্তেতুযুক্তেহপি' 

পদরস্তেত্যস্ত বিশেষণেন পান্তস্তেতি লাভাদ€ গরহণং ব্ার্থং সৎ জ্ঞাগয়তীত্যাহ। ভূঙপুনেবতি ৷ কাষ্ঠানা 
মিতি। করণত্য শেষ হবিবক্ষায়াং ষঠী। তর্প্থেতি অনুদাত্তস্ত চদ্রপধস্তেতি বিকল্পেন অমাগম। 

রধাদয় ইতি। রধনশতৃপদৃপদ্রহমুহষ্ুহঞধ্হ ইত্ার্থঃ | শমু। উদিত্ব(ৎকায়।ং বেট। শমিত্ব। 

শ।ংতা। যস্ত বিভ।যষেতি নিষ্ঠায়মানটু। শান্তঃ| 

১৫। যান্ত নশ ধাঁতুর নকারের ণত্ব হয় না। প্রীনংষ্ট । অন্ত শবের গ্রহণ করাজে 

ভূতপুর্ব নকারের প্রতিপত্তি বুঝাইতেছে। অর্থাৎ পুর্বে ষকারান্ত ছিল এখন নাই এরূপ 
যে নশ ধাতু, তাহারও ণপত্ হইবে ন। প্রনংক্ষ্যতি, নশিষ্াতি । এই ধাতু প্ীণন বুঝায়। 

“নাগ্রিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্” । পিতৃনতার্পুসীৎ”। এই উভয়স্থলে তৃপ ধাতুর শ্রীণনার্থ 
বুঝাইয়াছে। ততর্পিথ, তত্রপ্থ, ততপ্থ। তর্পিতা, তপ্ত, ত্রপ্তা । “কৃশ মৃশ স্পৃশ” এই 

হুত্র দ্বার! বিকল্পে সিচ্ হয়। অতার্দীৎ, অতর্পাঁৎ, অত্রাপ্সীৎ্, অহ্পৎ্। তৃপ্যাৎ। দৃপ 
ধাতু হর্ষ ও মোহ অর্থাৎ গর্ব বুর্বায়। দৃপ্যতি। ইত্যাদি । “রধাদিত্ব হেতু এই ছইটা ধাতু 
বিকল্পে ইট্যুক্ত হয়। অম্ প্রতায়ের জন্য অন্ুদান্ততাও হইবে ।” ক্রুহ ধাতু জিঘাংস 
বুঝায়। প্ব৷ দ্রুহুমুহ” এই সুত্র বারা বিকল্প ঘহয্। বিকল্পপক্ষে ৮ হস়্। ছুদ্রো্চ, 
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শমাদীনামিত্যর্থ; । শ্রণিশাম্যতি। শেমতৃঃ। শেমিথ। শমিতা ॥ 
অশমণ্। তু ২কাঙক্ষায়ীম্। তাম্যতি। তমিতা। অতম্। দমু্ড 
উপশমে। উপশমে ইতি ণ্যন্তল্স। তেন সকক্ধমকোহয়ম্। ন তু শমিবদ- 
কন্মকঃ। অদ্মশ্ড। শ্রমু ৪ তপসি খেদে চ। শ্রাম্যতি। অশ্রমণ্ড। ভ্রম 
৫ অনবস্থানে। বা ভ্রাশেতি শ্যন্থা। তত্রকৃতে শমামফ্টানামিতি দীর্ঘঃ। 
জরাম্যতি। লুড্যঙ । অভ্রমণ্ড । শেষং ভ্াদিবশ। ক্ষমু ৬ সহনে। 
ক্ষাম্যতি । চক্ষমিথ, চক্ষন্থ। চক্ষমিব, চক্ষণ 1 চক্ষমিম, চক্ষপগ্ম | ক্ষমিতা, 
ক্ষন্তা। অয়মষিৎ। ভুাদিস্ত যিও। 

“অযবিতঃ ক্মাম্যতেঃ ক্ষ।শ্ ক্ষমুষঃ ক্ষমতেঃ ক্ষমা |” 

ক্লমু ৭গ্নানৌ। ক্লাম্যতি, ক্লামতি । শপীব শ্যন্যপি শ্িবুরুন্বিত্যেব দীর্ঘে 
সিদ্ধে শমাদিপাঠে। ঘিন্ুণার্থঃ। অও. | অব্রমত্।। মদী৮ হর্ষে । মাদ্যতি। অমদণ্ড। 

শমাদয়োহফ্টৌ গতাঁঃ। অন্তর ১ ক্ষেপণে। অন্থতি। আস। অসিতা। 

১৬। ভ্রমু অনবগ্থঠনে । শেষমিতি। শ্টনি দীঘে! পুঙি অগ্শ্চ বিশেষ উক্তস্ততেহন্য দিতার্থঃ । 

চক্ষণ্তি। ম্বোশ্চেতি মস্ত নত্বে বত ণহম্। শমাদিপ।ঠ হতি। শমতাহঠাভে)। ঘিনুণ। শমাদয় 

ইতি । শম্ভম্দস্শ্রজ্জন্কম্কুম্মদ ইত্যখ | 

ছঞ্রোড, ছুদোহিথ । (ড্রাতিতা, ফ্রোগ্ধা, তোড়া ।! দ্রোহিষাতি, ধোক্ষাতি ॥ 

ঢত্ব ও ঘত্বের ূপ তুল্যই। অদ্রহৎ। মুহ ধাতু পৈচিন্ত্য অর্থাৎ অবিবেক বুঝায় । 

মুহতি । মুমোহিথ, মুমোগ্ধ, সুমোট়। মোগ্ধা, মোড়া, মোহিতা। মোহিষ্যতি, 

মোক্ষাতি। অমুহৎ। ফুহ ধাতু শ্দিগরণ বুঝায়। স্সহ্াতি। সুষ্টোহ। স্ষেখ- 
হি, স্থষ্তোগ্ধ, সুষ্ঠোড় । সুঞুহিব, জুষ্হব । শোহিতা, আ্োগ্ধা, শ্নোটা। স্লোহি- 

ফ্তি। অন্গুহত্। ঝিহ ধাতু প্রীতি বুঝায় । স্িহ্ততি। সিষেেহে। রধাঁদি ধাতু 
সমাপ্ত হইল। পুযাদধাতু গণসমাপ্তি পর্য্যন্ত চলিবে, ইতি সিদ্ধান্তের মত। শমু 

ধাতু উপশম বুঝায় । 
১৬। শ্তন্ পরে থাকিলে শমাদি আটটা ধাতুর দীর্ঘ হয়। প্রণিশাম্যতি । শেমতুঃ | 

শেমিথ। শমিতা। অশমৎ। তমুধাতু আকাঙ্জ। বুঝায়। তাম্যতি। তমিত1। 

অতমৎ্। দমু ধাতু উপশম বুঝায় । উপশম শব্দ দ্বারা ণিজস্তের নির্দেশ হইল ॥ 
অতএব এই ধাতুটা সকর্মক। শম ধাতুর স্তায় অবর্ম্নক নহে। অদমৎ। শ্রমু 
ধাতু তপস্তা ও খেদ বুঝায় । শ্রাম্তি। অশ্রমৎ। ভ্রমু ধাতু অনবস্থিতি বুঝায়। 
“ব৷ ভ্রাশ” শ্রই স্থুত্র দ্বারা বিকল্পে ধাতুর উত্তর শ্ঠন্ হইবে। শ্তন্ করা হইলে শমাম- 
ই্রানাম্” এই হ্ছত্র দ্বার। দীর্ঘ হইবে। ভ্রাম্যতি। লু পরে ধাতুর উত্তর অঙ্ হয়। 
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১৭। অন্ততেস্থক্॥ ৭1৪1 ১৭। 
অঙি পরে। আস্থ। অস্য পুষাদিত্বাদডি সিদ্ধে অস্যতি, বক্তীতি বচনং 

তডর্থম্। তউ, তৃপসর্গাদস্যত্যুহ্যোরিতি বক্ষ্যতে । পর্য্যাস্থৎ। যস্থ ২ প্রযত্ে। 

১৮। যসোহনুপসর্গাৎ। ৩।১।৭১। 

১৯। সংযসশ্ব। ৩।১। ৭২। 

শ্যন্বা স্যা। যম্যতি, যসতি। সংযশ্ততি, সংযসতি। অনুপসর্গা 
কিম্। প্রয়স্যতি। জন্তু ৩ মোক্ষণে। জন্যতি। তন্ত্র ৪ উপক্ষয়ে। দস্থ ৫ 
চ। তম্যতি। অতসৎ। দস্যতি। অদসৎ। বস্তু ৬স্তস্তে। বস্যতি। ববাস। 
ববসতুঃ। ন শসদদেতি নিষেধঃ। বশাদিরয়মিতি মতে তৃ। বেসতুঃ। বেস্ুঃ | 
ব্যুষ ৭ বিভাগে । অয়ং দাহে পঠিতঃ । অর্থভেদেন ত্বতর্থং পুনঃ পঠ্যতে ॥ 
অব্যুষৎ্ড। ওযটযাদিরন্ত্যন্তোহয়ম্। বু[সতীত্যন্তে । অধকারং বুস ইত্যপরে । 
প্লুষ ৮ দাহে। অপ্লুষ্ড। পুর্ববত্র পাঠঃ সিজর্থ ইত্যাহুঃ। তদ্ ভুাদিপাঠেন 
গতার্থমিতি স্থববচম্। বিস ৯ প্রেরণে। বিশ্যাতি। অবিসৎ। কুস ১০ সংশ্লে- 
ষণে। অকুসৎ। বুস ১১.উৎ্সর্গে। মুস ১২ খণ্ডনে। মসী ১৩ পরিণামে । 
পরিণামে বিকারঃ। সমী ১৪ ইত্যেকে। লুঠ ১৫ বিলোড়নে। উচ ১৬ 
সমবায়ে। উচ্যতি। উবোচ। উচতুঃ। মা ভবানুচৎ্। ভূশু ১৭ ভ্রংশু ১৮ 
অধঃপতনে। বভর্শ । অভূশশ্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। ভ্রশ্যতি। 

১৮। যসোহনুপ। অত্র বদন্তি। যস ইত্যেবাস্ত। ততঃ দমঃ নিয়মার্থমিদম। সোপসর্গাঁ 
দ্যনশ্চেৎ সম্পূর্বকাদেবেতি। এবখ' পূর্বস্থত্রে অনুপসর্গ (দিতি গ্রহণমুত্তরত্র চ ষসশ্চেতি গ্রহণং ত্যক্জুং 

অভ্রমৎ। অবশিষ্ট রূপ ভাদির স্তায়। ক্ষমু ধাতু সহন বৃঝায়। ক্ষাম্যতি। 
চক্ষমিথ, চক্ষন্থ। চক্ষমিব, চক্ষণ । চক্ষমিব, চক্ষপ্ন। ক্ষমিতা, ক্ষস্তা। এই 
ধাতুটী অবিং। “অবধি ক্ষম ধাতুর ক্ষান্তি এবং ষকারইৎ অর্থাৎ ক্ষমুষ ধাতুর ক্ষমা 
এইরূপ অর্থ হইবে ।” ক্লমু ধাতু গ্লানি বৃঝায়। ক্লাম্যতি, ক্লামতি । শপ্ পরে যেরূপ 
হয় শ্তুন্ পরেও 'তন্রপ হয়। “ঠিবৃরুমু” এই সুত্র দ্বারা দীর্ঘ সিদ্ধি হইলেও শমাদ পাঠ 
ঘিন্ুণর্থ। অঙ্পরে অব্ুমৎ্। মদী ধাতু হর্ষ বঝায়। মাদ্যতি। অমদৎ্। শমাদি 
আটটা ধাতু সম্পূর্ণ হইল। অন ধাতু ক্ষেপণবুঝায়। অস্ততি। আস। অসিতা। 

১৭। অঙ্ পরে থাকিলে অস ধাতু স্থানে থুকু আদেশ হয়। আসন্থৎ। এই 
ধাতুর উত্তর পুষাদিত্ব হেতু অঙ. সিদ্ধ হইলে “অন্ততি ব্যক্তি” এই সুত্র দ্বারা অঙ্ ও. 
হইবে। কিন্ত তঙ্ প্রত্যয় “উপসর্গাদন্তত্যুহ্ো+” এই হত্রে কখিত হইৰে। পর্যান্থৎ । 
যন ধাতু প্রত্ব বুঝায়। 



তিওজ্তদিবাদিপ্রকরণম্। ২০৭ 

অর্জশশু। বৃশ্ন১৯বরণে। বশ্যতি । অবৃশৎ ৬কশ ২০ তনুকরণে। কশ্যতি। 
ঞ্িতৃষ ২১ পিপ'সায়াম্ । হৃধ ২২ তুষ্টৌ। শ্ন্নডে ভৌবাদিকাদ্িশেষ2 | 
কুষ ২৩রিষ ২৪ হিংসায়াম্। তীষসহেতি বেট। রোধিতা, রোষ্টা ৷ রেধিতা, 
রেষ্টা। ডিপ ২৫ক্ষেপে । কুপ ২৬ক্রোধে । গুপ ২৭ব্যাকুলত্বে। পুপু ২৮রুপু 
২৯ লুপু ৩০ বিমোহনে । পুপ্যতি। কপ্যতি। লুপ্যতি। লোপিতা। লুপ্যতিঃ 
সেটুকঃ। অনিট্কারিকায়াং লিপিসাহচর্যাভোৌদাদিকশ্যৈব গ্রহণ । লুভ ৩১ 
গাদ্ধ্যে। গাদ্ধামাকাঙ্ক্ষা। তীধসহেতি বেট । লোভিতা, লোব্ধা। 
লোভিষ্যতি। লুভ্যে্, লুভ্যাৎ। অনুভৎ। ভ্াঁদেরাকৃতিগণত্বাল্লোভ- 
তীত্যপীত্যানুঃ। ক্ষুভ ৩২ সঞ্চলনে। ক্ষুভ্যতি । ণভ ৩৩ তুভ ৩৪ হিংসায়াম্। 
ক্ষুভিনভিতু ভয়ে! হ্যতাদৌ ক্র্যাদে চ পঠ্যন্তে । তেষাং ছ্যতাদিত্বাদছ সিদ্ধঃ। 
ক্র্যাদিত্বাৎ পক্ষে সিজ্ ভবত্যেব। ইহ পাঠস্ত শ্যনর্থঃ | ক্রিদূ ৩৫ আন্রীভাবে। 

শকামিতি। দ|হে পঠিত ইতি । ন্মিন্নেব গণে পঠিত ইতি 1 তার্থঃ। অভর্থমিতি। দাহে পঠিতস্ত 
তুপসিজেব। অব্যোষীৎ। ইতি দিবাদয়ঃ । 

৮4৯ | ০ ৯৯ (০ ও পা -___ সপ পাপ পার 

১৮। ১৯। অন্ুপসর্পুর্র্বক ষস ধাতু এবং সংপুর্বক যস ধাতুর উত্তর বিকল্পে 
শ্যন্ হয়। যস্ততি, যসতি। সংযস্ততি, সংযসতি । উপসর্গ পূর্বক হইলে নিত্য শ্ন 

হইবে প্রস্ততি । জঙ্ ধাতু মোক্ষণ বুঝায়। জন্ততি। তঙ্গু ও দস্থ ধা 
উপক্ষয় বুঝায়। তন্ততি। অতসৎ। দন্ততি। অদসত। .বস্থ ধাতু স্তপুনার্থ 
বৃঝায়। বস্ততি। ববাপ। ববসতুঃ। “নশস দদ” এই ত্র দ্বার!, শ্ুন্ প্রত্যয়ের 
নিষেধ হয়। এই ধাতু বশাদি এই মাত কিন্ত বেসতুঃ ॥ বেস্থঃ। এরূপ হইবে। 
বাষ ধাতু নিভাগ বুঝায়। এই ধাতু দাহার্থকও হুয়। অর্থ ভেদে ইহার উত্তর তঙু্ 
বিধান করিবার জন্য পুনর্র্বার পঠিত হইল । অব্যযৎ। কেহ €কহ বলেন এই ধাতুর 
আদিতে ওষ্টাবর্ণ ও অন্তে দন্তাবর্ণ। যথা, বসতি । ত। অন্যমতে বৃষ ধাতু যকার- 

হীন। প্লুষ ধাতু দাহ বুঝায় । অপ্লষং। সিজ্ বিধানের জন্ত পূর্বে পঠিত হইয়াছে । 
তাহা ভূরাদিগণ মধ্যে পাঠ হেতু মিরর্থক হইতেছে । বিস ধাতু প্রেরণ বুঝায়। 
বিশ্ততি। অবিসৎ। কুল ধাতু সংশ্লেষণ বুঝায় । অকুসৎ্। বুস ধাতু উৎসর্গ ও মুস ধাতু 
খণ্ডন বুঝায়। মসী ধাতু পরিণাম অথাৎ বিকার বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, উহ সমী 
ধাতু । লুঠ ধাতু বিলোড়ন বুঝায় । উচধাতু সমবায় বুঝায়। উচ্যতি। উবোচ। 
উচতুঃ। যা ভবানুচৎ। ভূশু ও ত্রন্শু ধাতু অধঃপতন বৃঝায়। বভর্শ। অভূশং। 
“অনিদিতাৎ” এই সুত্র দ্বারা নকারের লোপ হয়। ভ্রশ্ততি। অভ্রশৎ। বুশ ধাতু বরণ 

বুঝায়। বুশ্ততি। অবৃশৎ। কৃশ ধাতু তনৃকরণ বুঝায়। কৃম্ততি। এরি + তৃষ ধাতু 
পিপাসা বুঝায়? হষ ধাতু তুষ্টি বুঝার। ভৃদিগণীয় হৃষ ধাতুর উত্তর শ্ন্ ও অঙ্ হয়, এই 
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ক্রিদ্যতি। চিক্লেদিখ, চিক্রথ &ন্চক্লিদিব, চিকিদ্বি। চিকিদিম, চিকিল্প। কেদিতা 
কে | ্মিদা ৩৬ ন্নেহনে | মিদেগুণঃ| মেদ্যতি। অমিদৎ | ভ্যুতাদিপাঠা- 
দেব অমিদৎ, অসেদ্দিষ্টেতি দিদ্ধে ইহ পাঠোহমেদীদিতি.ম| ভূদিতি। ছ্যুতা- 
দ্িভ্যো। বহিরেবাত্মনেপদিষু পাঠস্তচিতঃ। এ্রিক্ষিদা ৩৭ স্মেহনমোচনয়োঃ। খধু 
৩৮বৃদ্ধৌ৷ | আনদ্ধ।. আদ্ধৎ। গৃধু ৩৯ অভিকাঙক্ষায়াম্। অগুধণ্ড। বৃ 
পুষাদয়ে। দিবাদয়শ্চ বৃত্তাঃ। কেচিত্ত পুষাদিসমাপ্ত্যর্৫থমেব বৃৎকরণম্ । 
দিবাদিস্ত্ব ভূাদিবদাকৃতিগণঃ। তেন ক্ষীয়তে মৃগ্যতীত্যাদি সিদ্ধিরিত্যাহুঃ 1 

ইতি দিবার | 

মাত্র বিশেষ। রুষ ও রিম ধাত ভিংসা বুঝায় । প্তীস সহ” ইতাদি স্থত্র দ্বারা বিকল্লে 
ইট হয়। রোষিতা, রোষ্টা। রেবিতা, রেষ্টা। ডিপ ধাতু ক্ষেপ বুঝায়। কুপ 
ধাতু ক্রোধ বুঝার়। গুপপাতু ন্যাকুলত্ব বুঝায়। পুপু, রুপু ও লুপু ধাতু বিমোহন 

বুঝায়। পুপ্যতি। রুপাতি। লুপ্যতি। লোপিতা। লুপধাতু সেট্ক। অনিট্- 
কারিকামধ্যে লিপধাতুর সাহচর্যা হেতু তুদাদিগণীয় ধাতুরই গ্রহণ হইবে। লুভ ধাতু 
গাদধ্য অর্থাৎ আকাক্ষ! বুঝ্ঝায়। ধান এইন্ত্রদ্ারা! বিকল্পে ইট্ হয়। লোভিতা, 

লোন্ধা। লোভিষ্যতি। লুভোৎ, লুভাৎ॥। অলুভৎ। ভাদির আক্কডিগণত্বহেতু 
লৌোভতি এইরূপ পদ ও হইবে, ইহা কেহ কেহ বলেন। ক্ষুভ ধাতু সঞ্চলন বুঝায় । 

ভাত্তি। ণভ ও তৃভ ধাতু হিংসা বুঝার কৃতি, নভি ও তুঁভি ধাতু ছাতাদি ও 

ক্র্যাদিগণ মধ্যে পঠিত হয়। তাহাদিগের উত্তর ছাতাদিত্ হ্তে অঙ্ হইবে এবং 
ক্রাদিত্ব ছেতু বিকল্পে সিচ হইবে । এই গণমধো পাঠ শ্ন্ প্রতায়ার্থ। র্রিদু ধাতু 
আর্রীভাব ব্বার। ক্লিদাতি। চিক্লেদিথ, চিক্রথ। চি কিদিব, চিক্িত্ব। চির্লিদিম 
চিক্রিঘন। ক্রেদিতা, ক্রেন্তা। মিদ ধাতু স্নেহন ব্ঝায়। মিদ ধাতুর ইকারের 
গুণ হয়। মেদ্যতি। অমিদং। ছ্াতাদি মধো পাঠ করাতেই অমিদৎ, অমেদিষ্ট 
এইরূপ পদ সিদ্ধি হইত, তথাপি এস্তলে পাঠ করাতে অমেদীৎ এইরূপ পদ হইতে 
পারিবে না। ছাতাঁদি হইতে পৃথক্ যে মিদ ধাতু তাহা! আত্মনেপদী মধ্যেই পঠিত 
হওয়। উচিত। ঞিক্ষিদ ধাতু স্নেহন 'ও মোচন বুঝায়। খধ ধাতু বৃদ্ধিবুঝায়। 
আনর্ধ। আর্দং। গৃধু ধাত্র অভিকাজ্ষ! বৃঝায়। অগৃধৎ। পুষাদি ও দ্িবাদি- 
গণীয় ধাতু সমাপ্ত হইল। কেহ কেহ বলেন, পুষাদিধাতৃ সমাপ্তির জন্যই বৃ্পদের 

গ্রহণ হইয়াছে । দিবাদি ধাতু কষিন্ ভাদির ন্যায় আবৃতি তগনীয় । সেই হেতু ক্ষী়তে, 
মৃগ্যতি ইত্যাদি পদের সিদ্ধি হইয়াছে 

ইতি দিবাদি। 



তিউস্তম্বাদিপ্রকরণমূ । 
ফু ১ অভিষষে। অভিষবঃ সুানং পীড়নং স্থরাসন্ধানঞ্চ। তত্র 

স্বানেহুকণ্মকঃ। 

১1 স্বাদিভ্যঃ শ্লুঃ। ৩।১। ৭৩1 
স্থনোতি। স্থনুতঃ। হুশ্নুবোরিতি যণ্। মুষ্বস্তি। তুহঃ, সুনুবঃ | 

সুম্বহে, স্থনুবহে । স্যার, স্বযুবে। সোতা। স্ুহু। স্থবনবানি। স্ুনবৈ। 
স্থনুয়াৎু। সুয়া। স্তস্তধূঞ্ভ্যঃ ইতীটু |, অসাবী । অসোষ। 
আভিষুণোতি। অভ্যমুণোৎ । অভিনুষাব। 

২। আ্রনোতে? ম্যসনো"। ৮1৩1 ১১৯৭। 

স্তে সনি চ পরে স্থঞ2 ষে ন স্যা। বিসোধষ্যতি । যি. ২ বন্ধনে । 

ঈসনোতি। বিসিনোতি। সিষায়। সিষ্যে। সেতা। শিঞ ৩ নিশানে। 
তাঁলব্যাদিঃ। শেতা। ডুমিঞ ৪ প্রক্ষেপণে 1 মীনাতি । মিনোতীত্যাত্বম্ । 

মমৌ। মমি, মমাথ। মিম্যে। মাতা । মীয়াু। মাসীষ্ট। অমাসীৎু। 
আমাসিষ্টাম। অমাস্ত। চিএ ৫ চয়নে। প্রণিচিনোতি। 

১। যুঞ্। নুম্ব ইঠি। লোপশ্চান্তেতাকারস্ত ব! লে।পঃ। সুনবনীতি। আডুত্বমন্তেতাটি 
কৃতে হণ বোরিতি ঘণং বাধিত্বা পরত্বাঘ্ গুণ: | 

২। হুনোতে: স্তননোঃ। ন রপরেতান্মান্নেতানুবর্তন।দ।হ। যো নশ্ত!দিতি। স্মনি তু অভিন্থসথঃ। 

অনস্তাদন্ম(ৎ ক্িপাতো! লোপে রুত্থে দীর্ঘ: । হ্হষতীত্যেততু, নোদাহরণম্। ভ্তে(তিণোরেব বণীতি 
নিয়মেনৈব বত্বাভববসিদ্ধেঃ | এতচ্চ কশিকায়ং স্পষ্টম। চিঞ চয়নে। চয়নং রচন।বিশেষও। 

ুউ. ধাতু অভিষব অর্থাৎ ন্নান পীড়ন ও স্ুরাসন্ধান বুঝায়। ন্নানার্থে এ 
ধাতু.অকন্মক। 

১। স্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর শু আদেশ হয়। স্ুনোতি। সুহ্থতঃ। “ছু ক্সবোঃ” 
এই সুত্র দ্বারা ঘণ্ হয়। সুন্বন্তি। স্থন্ব৫, সুঙ্গবঃ। স্ুন্বহে, সুন্থবহে। সুষাব, 
স্থযুবে। সোতা। সুন্গ। স্থনবানি। স্ুনবৈ। সুনুয়াৎ। স্ুয়াৎ। পস্তস্ধূঞ্ভ্যঃ” 
এই সুত্র দ্বারা সু ধাতুর উত্তর ইট্ হয়। অসাবীৎ। অপোষ্ট। অভিষুণোতি। 
অভ্যযুণোৎ। অভিম্থবাব। 

২। স্ত ও সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে স্থু ধাতুর সকারের যত্ব হয় না। বিসোম্ততি। 
বিএ ধাতু বন্ধন বুঝায় । সিনোতি। বিসিনোতি। সিষায়। সিষ্যে। সেতা। শিঞু 
ধাতু নিশান বুঝায় । এই ধাতু তালব্য শকারাদি। শেতা। ডুমিঞ্ ধাতু প্রক্ষেপণ 

ক (২৭) 



২১৬ পিদ্ধান্তকৌমুদী । 
ঘ 

৩। বিভাষা ছে । ৭1 ৩।৫৮। 
অভ্যাসাৎ পরশ্য চিএ কুত্বং বা খ্যা সনি জিটি চ। প্রণিচিকারী, 

চিচায়। চিক্যে, চিচ্যে। অচৈষীৎু। অচেষ্ট। জঞ, ৬ আচ্ছাদনে। 
স্তূণোতি। স্ত্ণুতে। গুণোহর্তাতি গুণঃ। স্তর্যযাৎ। 

৪1 খতশ্চ সংযোগার্দেঃ । 11২1 ৪8৩। 

খদন্তা সংযোগাদেঃ পরয়োর্লিছ্সিচোরিডী স্যাস্তভি। শ্তরিষীষট, 
জুষীষ্ট। অস্তরিষ, অস্তৃত। কৃঞ, ৭ হিংসায়াম। কৃণোতি। কুণুতে। 
চকার। চকর্থ। চক্রে । ক্রিয়াৎ। কৃষীষট । অকার্ধীৎ। অকৃত। 
বুঞ ৮ বরণে 

৫। বভ়ৃথাততম্থরজগৃম্তববর্থেতি নিগমে । ৭1 ২। ৬৪। 

এষাঁং বেদে ইড়ভাবো নিপাত্যতে । তেন ভাষায়াং খলীট্। ববরিথ। 

ববুব। ববুবহে । বরিতা বরীত। | 

৩। বিভাষ। চেঃ। চজ্পোরিতি তে সন্লিটোর্জেরিত্য5ঃ সন্লিটোরিতি চ। সনুদাহরণং 

' আুপ্রাৎ কুরিত্যনুবর্তা চিকীবতি ॥ চিচীষতি। 
৪1 খতশ্চ সংযে।গাদেঃ। ইট সনি বেতাত ইট্ু বেতান্ুবর্ততে লিউ্সিচোরিতি শুত্রাদাত্মনে- 

পদেধিতি চ তদাহ। ইড্বান্তাত্ততীতি। তঙিকিম্। অস্থাষীৎ। 
৫। বতৃথান্তন্থ । ভূধাতোস্তনৌতেশ্চ থলি ইডভাবো নিপাত্যতে | ত্বং হি হোত! প্রথমে! 

বভুথ। যেনান্তরিক্ষমুব্ধবী ততন্থ। ভাষায়াস্ত বৃবিখ। তেনিখ। জগৃভূমাতে দক্ষিণমিন্ত্রহস্তমূ। 

বুঝায়। মীনাঁতি। *“মিনোত্তি” এই স্তর দ্বারা আকার হইবে । মমৌ। মমিথ, 
মমাথ। মিম্যে। সাতা। মীয়াৎ। মাসীষ্ট। অযাসীৎ। ক্ষমাপিষ্টাম। অমান্ত। 
চিএ ধাতু চয়ন বুঝায়! প্রণিচিদ্নাতি । 

৩। সন্.ও লিটু পরে থাকিলে অভ্যাসের পরস্থিত চি ধাতুর চ স্থানে বিকল্পে 
ক হয়। প্রণি-চিকায়, চিচায় ॥। চিক্যে, চিচো। অচৈষীৎ। অচেষ্ট। ভুঞ 
ধাতু আচ্ছাদন বুঝায় । স্তণোতি । স্তুতি । পগুণোইন্তীতি” এই হত্র দ্বার! গুণ 
হইবে । ত্তর্ষযাৎ | 

৪1 তঙ্ পরে থাকিলে খকারান্ত সংযোগাদি ধাতুর পর লিঙ্ 9 সিচ্ স্থানে বিকল্পে 
ইট্ হুয়। ্তরিধীষ্ট, স্তবীষ্ট। অন্তরিষ্ট, অন্তৃত। কৃঞ্ ধাতু হিংসা বুঝায়। 
কণোতি, কথুতে। চকার। চকর্থ। চক্রে । ক্রিয়াৎ। ক্ষীই। অকার্ীৎ। 
অকৃত। বৃঞ ধাতু বরণ বুঝায় । | 



তিওন্তস্বাদিপ্রকরণম্্। ২১১ 

৬। 'লিঙ্সিচোরাত্মনেপদেষু । | ২। ৪২। 
বৃঙবঞ্ত্যামৃদন্তাচ্চ পরয়োর্লিউ সিচোরিড়া। স্যাত্তুভি। 

৭1 নলিঙি। ৭ ২। ৩৯। 
বুতো লিড ইটে! দীর্ঘো ন স্যাঁ। বরিষীষ্ট, বৃষীষট । অবারীৎ। 

অবরিষ্ট, অবরীষ্ট, অবৃত। ধুঞ. ৯ কম্পনে। ধুনোতি। ধুনুতে ৷ 
অধৌধীৎ। অধোষ্যৎ। দীর্ঘান্তোহপ্যয়ম্ ১০। ধূনোতি। ধুনুতে । স্বরতি- 
সৃতীতি বেট,। ভুধবিথ, দ্ুধোথ। কিতি লিটি তু শাক ইতি নিষেধং 
বাধিত্বা ক্রাদিনিয়মান্গিত্যমিট্ । ছুধুবিব। স্তন্ধুঞ্ভ্য ইতি নিত্যমিট.। 
অধাবীত। অধবিষ্ট, অধোষ্ট । অথ পরস্মৈপদিনঃ। টুদু ১ উপতাপে। 
দ্ুনোতি। হি ২ গতৌ  বৃদ্ধৌ চ। 

৮1 হিনুমীনা। ৮1৪1 ১৫ 
উপসর্গস্থানিমিত্তাৎ পরন্য এতযোৌর্নন্য ণঃ স্যাঁৎ। প্রহিণোতি। 

ভাষায়াং জগুহিম। বৃণেতেস্থলি ক্রািশ্তেণ ইগ্িষেধে সিদ্ধেছপি নিগমএব নিষেধে! নান্যত্রেতি 

নিয়মার্থং ববর্থগ্রহণম্। ববর্থ ত্বং হি জ্যোতিষাম্। ভাষায়াং ববরিথ। ববষে। 
৬। লিঙ্সিচোঃ। বৃত ইত্যন্থবর্ততে। আত্মনেপদেকু ফিম্। অবারীৎ। অবারিষুঃ। সিচি চ 

পরন্মৈপদেঘিতি নিষেধাদিহ বৃতো! বেতি ন দীর্ঘ: 
৮1 হিনু মীনা । প্রমীণাতি। 

৫। বেদে বভৃখ, ততস্থ, জগৃন্ত ও ববর্থ পদের স্থানে নিপাতনে*ইটের অভাব 
হয়। অতএব ভাষাতে থল্ পরে ইটু হইবে। ববরিথ। ববৃব। ববুবহে। 
বরিতা, বরীত1। 

৬। তঙ্পরে থাকিলে বৃঙ্ ও বৃঞ্ ধাতু এবং অন্য খ'কারাস্ত ধাতুর উত্তর লিঙ্ ও 
সিচের স্থানে বিকল্লে উট্ হয়। 

৭। বৃ ধাতুর উত্তর লিঙ স্থানে বিহিত ইটের দীর্ঘ হয় না। বরিষীই্ঈ, বৃষীষ্ট। 
অবারীৎ। ' অবরিষ্ট, 'অবরীষ্ট, অবৃত। ধুঞ্ ধাতু কম্পন বুঝায় । ধুনোতি, ধুতে । 
অধোৌষীৎ। অধোষাৎ। এই ধাতু দীর্ঘান্তও হয়। ধুনোতি। ধুন্ুতে। *ম্বরতি 

সুতি” এই সুত্র দ্বারা ইহার উত্তর বিকল্প ইট্হয়। ছুধবিথ, দ্ুধোথ। কিৎ ও লিট্ 
পরে থাকিলে "নযক:” এই সুত্র দ্বার! ইটের নিষেধকে বাধ করিয়া ক্রাদি নিয়মান্ুসারে 

নিত্য ইট্ হইবে। ছুধুবিব। *ত্তস্থধূঞ্ভ্যঃ* এই সুত্রদদারা নিত্য ইট হইবে। অধাবীৎ | 
অধবিষ্ট, অধো্ট । অতঃপর পরস্মৈপদী ধাতু । টুছু ধাতু উপতাপ বুঝায় । ছুনোতি। 
হি ধাতু গতি ও বুদ্ধি বুঝায়। 

৮। উপসগস্থ নিমিন্তের পর হিন্ ও মীনাঁর নকারের ণত্ব হয়। 'প্রহিণোতি ॥ 



২১২ সিদ্ধান্তাকৌমুদী । 

৯] হেরচডি | “৭ । ৩.। ৫৬ । 
অভ্যাসাৎ পরস্য হিনোতের্হস্ত কুত্বং স্যান্ন তু চডি। জিঘায়। পৃও 

প্রীতৌ। পৃণৌতি। পর্তী। স্পৃ ৪ শ্রীতিপালনয়োঃ। শ্রীতিচলনয়ো- 
রিত্যন্যে। চলনং জীবনমিতি স্বামী । স্পূণোতি। পম্পার। প্ৰু ৫ 

ইত্যেকে। স্মণোতি। পৃণোত্যাদয়স্্য়োহপি ছান্দস। ইত্যানঃ। আপ্৯ ৬ 
ব্যাপ্তীৌ। আপ্রোতি। আগ্রতঃ। আপ্রবস্তি। আগ্মুবঃ। আপ্তা ॥ 
আগ্নহি। ৯দিত্বাদ। আপু । শক্৯ ৭শক্তৌ। অশকৎ্। রাধ ৮ 
সাধ ৯ সংসিক্ৌ। রাপ্পোতি। 

১০। রাধো হিংসায়াম্ । 1 ৪1 ১২৩। 

এত্বাভ্যাসলোপৌ স্তঃ কিতি লিটি সেটি থলি চ। অপরেধতুঃ। রেবুঃ ॥ 
রেধিথ। রাদ্ধা। সাপ্োতি। সাদ্ধা। অসাতসীৎ। অসাদ্ধাম। অথ 

ঘ্বাবনুদাত্রেতৌ। অশু ১ব্যাপ্তো সঙ্ঘাতে চ। অশ্ুতে । 

৯। হেরচঙি। জেঘীয়তে। অচডীতি কিম। অজীহয়ত। উম পাস্তস্ত ধাতস্তরত্বাৎ কেবলস্ত 

ত্বজ্যাসনিমিত্ত প্রত্যয়পরত্বাভাবাৎ কুত্প্র।প্তিরেব নাস্তীতাচডীতি নিষেধে ব্যর্থ: সন্ জ্ঞাপরতি ণ্যধিক্তাপি 

কুত্বং ভবতীতি। তেন জিঘাপয্িষতীত্যাদি সিদ্ধম্। আপ্লহীতি। সংষোগপুব্বত্বাভুতশ্চ প্রভার 

দিতি হেলু' ন। 
১৯1 রাধে হিংসায়াস্' অত ইতানুবর্তমানেহপি স।মর্থাদকারমাত্রং স্থানিত্েনাঞ্য়তে । 

৯। অভ্যাসের পরস্থিত ভি ধাতুর “হি” স্থানে কবর্গ হয়। চঙ্পরে থাকিলে 
হয় না। জিঘায়। পৃধাতু গ্রীতি বুঝার । পৃণোতি। পর্তী। স্পৃ ধাতু শ্রীতি ও 
পালন বুঝায় । অগ্তমতে প্রীতি ও চগন বুঝায়। স্বামীর মতে চলন শব্দে জীবন 
বুঝায় । স্পূণোতি। পস্পার। অন্তমতে স্ব ধাতু ও উক্তার্থক। স্থবণোতি॥ 
পৃণোতি ইত্যাদি তিনটা ধাতুই বৈদিক। আপ্৯ পাতু ব্যাপ্তি বুঝায় । আ'প্রাতি 
আপ্রতঃ। আপ্রুবস্তি। আগ্রুবঃ। আগ্ডা। আপ্ুহি। ৯কারইৎ ধাতুর উত্তর 
অড্ হয়। আপতৎ। শক্৯ ধাতু শক্তি বুঝায়। অশকৎ্। রাধ ও সাধ ধাতু 
সংসিদ্ধি বুঝায় । রাধোতি । 

১০। কিৎলিট্ এবং সেট্থল্ পরে থাকিলে হিংসার্থ রাধ ধাতুর উত্তর এন্ব ও 
অভ্যাসের লোপ হয়। অপরেধতুঃ। রেধুঃ। রেধিথ। রাদ্ধা। সাপ্লোতি। 
সাদ্া। অসাৎসীৎ। অপাদ্ধাম্ । অতঃপর ছুইটী আত্মনেপদী ধাতু। অশূধাতু 
ব্যাপ্তি ও সংঘাতু বুঝায়। অশ্নতে। 



তিউন্তশ্বাদি প্রকরণম্। ২১৩ 

১১1 * অশ্সোতেশ্চ | ৭1৪ । হই। 

দীর্ঘাদভ্যাসাদবর্ণাৎ পরা নট স্তা। আনশে। অশিতা, অষ্টী। 
অশিষ্যতে, অক্ষ্যতে। অশ্সুবীত। অশিষীষ্ট, অক্ষীষ্ট । আশিষ্ট, আট । 
আক্ষাতাম্। গ্রিষ ২ আক্কদ্দনে । স্তিসতে। তিষ্িঘে। স্তেঘিতা। অথচ 
আগণান্তাশড পরস্কপদিনঃ। তিক ১ তিগ ২ গতৌচ। চাদাক্ষন্দনে ॥ 
তিরোতি। তিগ্নোতি | যঘ ৩ হিংসায়াম্। সন্গোতি। শ্িধুষা ৪ প্রাগল্ভ্যে । 

ধষ্গোতি। দধর্ষ। ধর্ষিতা । দম্ভ ৫ দন্তনে। দম্তনং দস্তঃ। দভুোতি। 
দদন্ত। শ্রন্থিগ্রন্থিদন্তিন্বপ্তীনাং লিটঃ কিন্বং বেতি ব্যাকরণান্তরমিহা প্যাশ্রীয়ত 
ইত্যুক্রম। অনিদ্িতামিতি নলোপঃ। তন্যাভীয়বাদসিদ্ধত্বেন এত্বাভ্যাস- 

লোপয়োরপ্রান্তৌ। দন্তেশ্চ এন্বাভ্যাসলোপৌ বক্তব্য । ০1 দ্েভতুঃ, 
দদন্ততুঃ। ইদং কিহ্বং পিদপিদ্বিষরকমিতি স্ববাকরাদয়ঃ ॥। তন্মতে তিপ্- 
পসিপ্মিপ্ল। দেভ। দেভিথ। দেন্ডেতি ব্ূপানস্তরং বোধ্যম্। অপিদ্ধি- 
ষয়কমিতি ন্যাসকার।দিমতে তু । দদস্ত। দদন্তিথ। দদস্তেত্যেব। দভ্যা্ড। 

১১। অঙ্গোতেশ্চ।  তম্মানডিতান্বর্তীত ইত্যাহ। দীর্থাদিতি। শ্ুবিকরণনির্দেশঃ কিম্। 
ক্র্যাদেরশূ ভোজন ইত্যস্ত মাডৃৎ। আশ। আশতুঃ। গ্রিধুষ। শুলেন ধৃষ্ণোতি প্রগল্ভতে ইতি 
শুলধৃকৃ॥। শুলধূুযৌ। খন্িকৃদধূগিতি ক্লিনে! বিধ।নাদগ্ব্র।পি পদাস্তবিষয়ে কুত্বম। দক্ড়। লোক- 

ৰঞ্চনায় বিহিতকন্মানুষ্ঠানং দন্তঃ। তৃপ। অয়ং সেট্কঃ। অনুদাত্রেধু শ্বন! নির্দেশাৎ। অহ 

১১। অশধাতুর দীর্ঘ অভ্যাদের অবর্ণের পর নুট্ আগম হয়। আনশে। অশিতা, 
অই অশিষ্যতে, অক্ষাতে * অশ্বীত । অশিষীষ্ট, ক্ষাষ্ট । আশিষ্, আষ্ট। আক্ষা- 
তাম্। ছিঘ ধাতু আক্ষন্দন বুঝায়। স্তিদ্তে। তিষ্টিঘে। স্তেঘিতা। অতঃপর 
গণসমাপ্তি পর্্যস্ত পরশ্মৈপদী ধাতু । তিক ও তিগ ধাতু গতি ও আস্কন্দন বুঝায়। 
তিক্লোতি । তিগ্লোতি। ষঘ ধাতু হিংসা! বুঝায় । সপ্োতি। এ ধৃষা ধাতু 
প্রাগল্ভা বুঝায় । 'ধৃষ্ঠোতি। দধর্ষ। ধর্ষিতা । দন্ভূ ধাতু দস্ত বুঝায়। দ্রভোতি। 
দদভ্ভ | “শরস্থি, গ্রন্থি, দক্তি ও সঞ্জি ধাতুর উত্তর লিটের কিত্ব হয় বিকল্পে” 
ইহা ব্যাকরণাস্তরে কথিত হইয়াছে । এন্ডলেও উহ! আশ্রয় করা যাইতে পারে । 
"অনিদিতাং” “এই সুত্র দ্বারা নকার লোপের আভীয়ত্ব হেতু অসিদ্ধি” হওয়াতে এত্ব ও 
অভ্যাসের অপ্রাপ্ত বিষয়ে অনিদিৎ ধাতুর নকারের লোপ হয়।” এই বান্তিক সুত্র 
দ্বার দস্ত ধাতুর উত্তর এত্ব ও অভ্যাসের লোপ হইবে । দেভতুঃ, দদস্ততুঃ । এই শ্রন্থি 
গ্রন্থি ইত্যাদি হু'্াক্ত কিত্ব, পিৎ ও অপিৎ উভয় বিষয়ক, এই কথা স্ধাকর বলেন। 



২১৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী ৷ 

খধু ৬বৃদ্ধেে। তৃপ ৭ শ্রীণ* ইত্যেকে। ক্ষুভাদিত্বাপ্ত্বং ন.। ভৃপ্লোতি ॥ 

ছন্দসি। আগণান্তাদধিকারোহয়ম্। অহ ১ ব্যাপ্তৌ। অন্োতি। দঘ ২ 
ঘাতনে পালনে চ। দদ্মোতি। চমু ৩ ভক্ষণে। চন্দোতি। রি৪ক্ষি৫ 
চিরি ৬জিরি ৭দাশ৮দৃ ৯হিংসায়াম । রিণোতি। ক্ষিণেতি। অয়ং 
ভাষায়ামপীত্যেকে। “ন তদ্যশঃ শন্ত্রভৃতাং ক্ষিণোতি”। খক্ষীত্যেক 

এবাজাদিরিত্যন্যে | খক্ষিণোতি । চিরিণোতি। জিরিণোতি। দাশ্সোতি। 

দুগণোতি। বৃহ । 
ইতি স্বাদয়ঃ ৷ 

বাপ্তো। অন্মদৃহলোর্ণাতি অত ইতি তস্তাদিত উদাতমর্ধহন্মমিতাত্রান্মাভিরপপাদিতম্। অস্ে 
ত্বহুঃ। শতচক্রং যোঙ্সে।বস্তুনিরিতাত্র অহ ইতি বষ্ঠান্তমেব। ঘের্ডিতীতি গুণস্ত অহিশব্দন্ত চছান্দ- 
সবনেতি। রিক্ষি। এতে যা ধাতবঃ।. এক এব অজাদিরিতি মতে তু পঞ্চ ধাতবঃ। 

ইতি ন্বাদয়ত। 

তাহার মতে তিপ্ সিপ্ মিপ্ এই তিনটা প্রত্যয় পরে পূর্বোক্ত কার্য হইবে। 
দেভ। দেভিথ । দেভ। এই রূপান্তর হইবে। অপিৎ বিষয়ক এইরূপ স্তাঁস- 
কারাদির মত, তাহাদের মতে দদন্ত। দদভ্িথ। দদত্তভ। এই প্রকার রূপ হইবে। 
দভাৎ। খধু ধাতু বুদ্ধিবুঝায়। কান মতে তৃপধাতু পূরণ বুঝায়। “ক্ষৃভাদিত্ব 
হেতু নকারের পত্ব হইবে না । তৃপ্পোতি। “বেদে” এই পদটার গণসমান্তি পর্যাস্ত 
অধিকার। অহ ধাতু ব্যাপ্তি বুঝায়। অন্কোতি। দঘ ধাতুঘাতন ও পালন বুঝায় । 
দন্বোতি। চমু ধাতু ভক্ষণ বুঝায়। চযমোতি। রি, ক্ষি, চিরি, জিরি, দাশ ও 
দু এই কয়টা ধাতু হিংসা বুঝায়। রিণোতি। ক্ষিণোতি। কোন কোন মতে 
শ্ষি ধাতুর ভাষাতে ও প্রয়োগ হয়। “নতদযশঃ শস্ত্রহ্ৃতাং ক্ষিণেতি”। ক্ষিধাতুকে 

কেহ কেহ “খক্ষি” এইরূপ অজাদি ধাতু বলেন। তন্মতে খক্ষিণোতি এইরূপ পদ হ্য়। 
চিরিণোতি । জিরিণোতি। দা্নোতি। দৃণোতি। 

ইতি স্বাদয়ঃ। 



তিডন্ততুদাদি প্রকরণম ূ 
তুদ ১ ব্যথনে। ইতঃ ষট, স্বরিতেতঃ | 

১। তুদাদিভ্যঃ শঃ। ৩।১। ৭৭। 

তুদতি। তুদতে। তুতোদ । তৃতোদিখ। তুতুদে। তোস্তা। 
অতৌতুপীৎ। অতুত্ত। এুদ ২ প্রেরণে। নুদতি। মুদতে। শ্ুনোদ। 
গুমুদে। নোতা।। দ্িশ ৩ অতিসম্জনে । অতিসর্জনং দানম্। দেষ্টা। 
দিক্ষীষউ। অদিক্ষৎ। অদিক্ষত। ভ্রস্জ ৪ পাকে। গ্রহিজ্যেতি সম্প্র- 
সারণম্। জন্য স্চুত্বে শঃ। শশ্য জশ্ত্বেন জঃ| ভূজ্জতি, ভূভ্জতে। 

২। ভ্রস্জো রোপধয়োরমন্যতরস্যাম্। ৬।৪। ৪৭। 

ভ্রস্জে রেফব্যোপধায়াশ্ স্থানে রমাগমো বা ব্যাদাদ্ধধাতৃকে । মিত্বা- 
ঈন্ত্যাদচঃ পর | স্থানযন্ঠীনির্দেশাদ্রোপধয়োর্নিবৃত্তিঃ। বভর্ভ । বভর্জতুঃ | 

১। তুদতীতি। পরিমপি লখুপধগুণং. বাধিত্বা নিতাত্বাৎ শ ইতোকে। অকৃতব্যহপরিভ বয় 
গুণে! ন প্রবর্তৃত ইত্যন্টে। ভ্রন্ঞ্জ পাকে । ভগ্জনরূপঃ প।কোহত্র ধাত্বর্থো ন হোদন।দে: পাকস্তত্র 
প্রয়োগাতাবাদিত্াযাহঃ। ভ্রস্জো ইতি কেযাঞ্চিৎ পাঠে তু গদিতশ্চেতি নিঠামহপ্রসক্ঞা। ভূষ্টঃ 
ভূৃষ্টবানিতি ন মিধোৎ। 

২। ভ্রস্জো রোপধয়োঃ। রম্যকার উচ্চারণ।্৫থঃ। রমিতাস্ত অন্তা।চঃ পরত্বে রোপধয়ে!রিতি 

ধর্ঠীনির্দেশশ্ত বৈয়ধ্যমাশসঙ্কাহ। নিবুত্তিরিতি। অয়ং ভাব?। স্।নবিশেষল।ত।ত্র 'িত্বন্ত করণান্ 

রোপধয়োঃ স্থনে রম্তবহি। যত্র হানির্ধারিতঃ স্থানষষ্টা। নির্দিগ্ঠ বিধীয়ঠে স তৎস্থানে ভবতি। 

ধখ! ইকে! যণচীত্যাদে) ষণাদিঃ। প্রকৃতে তু রমে! নির্দিষ্টগথানিকত্বাপ্রোপধয়োঃ স্থানে ন ভবতি। 

তুঁদ ধাতু ব্গন বুঝায়। এই অবধি ৬টা ধাতু উভয়পদী । 
১। তুদাদ্িগণীয় ধাতুর উত্তর শ হয়। তুদনিত, তুদতে। তূঁতোদ। তুতোদিখ। 

তুত্দে। তোন্তা। অতৌংনীৎ। অতুত্ত। গুদ ধাতু প্রেরণ বুঝায়। শ্ুদতি, 
চুদতে । ভুনোদ, নুনুদে। নোত্া। দিশ ধাতু আতপর্জন অথাৎ দান বুঝায়। 

দেষ্টা। দিক্ষীষ্ট। অদিক্ষৎ। অদিক্ষত। ভ্রস্জ ধাতু পাক বুঝায়। পএ্রহিজযা” 
এই স্থত্র দ্বার সম্প্রসারণ অর্থাৎ ভ্রস্জ ধাতুর রকার স্থানে খকার হয়। সকার স্থানে 
চবর্গের যোগে শ হয়। শম্থানে জশত্ব হেতু জহয়। ভৃজ্জতি, ভূঙ্জতে। 

'২। আর্দধাতুক বিতক্তি পরে থাকিলে ভ্রস্জ ধাতুর রেফ এবং উপধার স্থানে 
বিকল্পে রম্ আগম হয়। মিত্ব হেতু অন্তা অচের পর “র” হইবে। স্থানে ষষ্ঠী নির্দেশ 
হেতু রকার ও উপধার নিবৃত্তি হইল। বভর্জ। বভর্জতুঃ। বতর্জিথ, বভষ্ঠ'। বভঙ্জে। 



২১৬" সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

বভর্জিথ। বভষ্ঠ। বক্উজ্জে। রমভাবে। বভদ্রজ্জ ) বভ্রজ্জভুই। 
বত্রজ্জিথ। স্কোরিতি সলোপঃ ? ব্রশ্চেতি ষঃ। বন্রষ্ঠ। বভ্রজ্জে। 
ভষ্ট, ভ্রষ্টা। ভ্রক্ষ্যতি, ভঙ্ষ্যতি । কৃডিতি রন্বাগমং বাধিত্বা সম্প্রসারণং 
পুর্বববিপ্রতিষেধেন ৭ ভূজ্যাৎ । ভূজ্যাস্তাম্ | ত্তক্ষাস্ট। ভুক্ষীষ্ট ( 
অভাক্ষাত। অভ্ক্ষীত। অভর্ট অভ্রষ । ক্ষিপ ৫ প্রেরণে। ক্ষিপতি ( 
ক্ষিপতে । ক্ষেপ্তা। অক্ষৈপ্পীৎ। অক্ষিপ্ত । কৃষ ৬ বিলেখনে। কৃষতি । 
কৃষতে। ক্রষ্টা। কষ্টা। কুষ্যাৎ। কৃক্ষীষ$। স্পৃশম্বশকৃষেতি সিজ্বা । 
পক্ষে কৃ্সঃ ৭ সিচি অম্ বা। অক্রাক্ষীত। অকাক্সীৎ। অকৃক্ষত। 
তি লিও. সিচাপিতি কিত্বাদন্গ। অকৃষ্ট। অকৃক্ষাতাম। অকুক্ষত। 
অকৃক্ষভত | অকৃক্ষাতাম্। অকৃক্ষম্ত। খষী ১ গতোৌ। পরল্মৈপদী 
খষতি । আনর্ষ। জুষী ১ শপ্রীতিসেবনয়োঃ । আত্মনেপদিনশ্চত্বারঃ | 
জুষতে। ওবিজী ২ ভয্রচলনয়োও | প্রায়েণায়মু্পুর্ববঃ। উদ্দিজতে। 

এবফ।ত আদেশ।গমত্বে ভবতে। যখ। শ্রমং প্রত্যয়[গ্রমত্ত্ে ইভি। অন্যে ত্েতাদৃগ্ বাখ্যানমধুক্তমিতি মত্ত 
সনঃ স্তিচি ইন্ততো। লোপমগ্রপত্তা ভ্রস্জে? রোপধয়ে।্লেপঃ রম্ তু আগছ এবেভা।হুঃ॥ অপরে ভু 
ভ্রস্জে। রসরম্যতরস্যা(মিতোব সুএমস্ত্র রম্বং খ ইতি কচ্ছদঃ জল ইতি রেফ।কারাণাং যঃ সভ্বাতল্তপ্ত 

স্ব ইত্যাদেশ: স্তাদিতার্থ:। তভশ্চ অকৃঙিষি ভর্জ.ক! ভর্জন* বভর্জেন্তা।দি (সধাতি খক।র।ভ।াবপক্ষে 
কু ভ্রঞ্কো ত্রঞ্জনং বত্রঞ্জেত্য।দি। কঙিতি তু খকারপক্ষে ভূষ্টিঃ ভুজাদতা।দি। তদ্ভাবে সম্প্রসারণে 
সতি তদেব রাপম্। এবঞ্ক বরীতৃজ্যত হত্য।দৌ। রীকেো। রেফস্ত নিবৃত্তিং বারয়িভুমনুদ[ভ্ভোপদেশইতাত 
উপদেশগ্রহখমন্বর্ত্য মিদানীং তু নান্ুবপ্তাং কৃঙিতি রম।গমং বাধিহ সন্প্রস।রণমিতি পূর্ববিপ্রতিষেধশ্চ 
ন কর্তবা ইতি হনেব লাঘবমিতম।হুঃ। ইদং চরসোর্বচন।ৎ সিদ্ধমিতি বার্তিকাশয়বর্ণনমেব ন 

'বপুল্পস্। বচন।দতান্য বা ঝবচনার্দিতি ভেদঃ। ভাব্যকরৈস্ত শুত্রং ভিদ্যতে যথান্তাসমেবাস্ববতি 
বদভ্ভিরম্য।ং কল্পন।য়।ং ছুষ্টহ্বং সুচিতং তচ্চ মনে।রমায়াং স্প্টমেব। তথ। হি রেফ।কারসমুদায়ন্ 

আভ[নে পঞ্চ দোযাঃ। অশিল্িটি বতগ্জতুঃ বভঞ্জুরিত্যাদীবাতে ব্ভৃজতু বভৃুরিভাদি স্তাৎ। ন চাক 
গুণেন নির্বাহঃ। খভাবে লাভ অসংযে।গলিট কিদ্িতি কিত্বপ্রবৃস্তাা তন্নিষেধাৎ। লনীবস্তেতি 

ইড়িকল্লা দ্বিভর্জতীত্যাদি ইযাতে বিভৃক্ষতীতাকি স্য।ৎ খভাষে হলস্ত/চ্চেতি সনঃ কিন্বপ্রবৃত্তেঃ। 
লিগুসিচোস্তডি ভক্ষণ অভর্টেত্যাদি স্যৎ লিগুসিচাবাত্মনেপদেখিতি কিত্বদ শিজস্তাচ্চঙি অবভর্জ- 

ফিতীষাতে অবীত্বজদিত্যপি স্তাৎ। ইররারামপধাদত্বেন উদ্দিতি ব্বত্বপ্রবৃত্বৌ সম্বল্লঘুনীতি সমস্তাবাৎ 
সম্যত ইতীত্বে দীর্যো লঘোরিতি প্রবৃত্তেঃ। যদ্যপি ভখ্খদিতাস্য বৈকাল্লকত্বাদবগর্জদিতি সিধ্যতোৰ 

তথাপি পক্ষে অবীভূজদিতানিষ্টং শ্ঠাদতি বোধ্যস্। খুজি ভূজী ভর্জনে ইতি ভৃাদেস্তাদৃশং রূপমিষ্টমিতি 

রমভাব পক্ষে বভ্রজ্জ । বত্রজ্জতুঃ। বত্রজ্জথ। প“ক্কোঃ” এই সুত্র দ্বার সকারের 
লোপ হয়। “পব্রশচ৮ এই স্তর দ্বারা ঘত্ব হয়। বভ্রষ্ট। বন্রজ্জে। ভষ্ট, ভ্রষ্টা। 
ভ্রক্ষ্যতি, ভঙ্গ্যতি । “কড৮ এই স্তর দ্বার রমাগমকে বাধ করিয়া! পূর্ব বিপ্রতিষেধ 
হেতু সম্প্রসারণ হয়। ভৃজ্যাৎ। তৃজ্যান্তাম্। ভক্ষাষ্ট, ভ্রক্ষী্ই । অভাক্ষাৎ। 
অভ্রাক্ষীৎ। অভষ্ট, অত্রষ্থ। ক্ষিপ ধাতু প্রেরণ বুঝায়। ক্ষিপতি। ক্ষিপতে। 
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বিজে; পর ইড়াদিঃ প্রত্যয়ো ডিদ্বৎ। উদ্বিজিতা। উদ্দিজিষ্যতে । 

ও লজী ৩ ও লস্জী ৪ ব্রীডায়াম্। লজতে। লেজে। লজ্জতে। ললজ্জে। 

অথ পরস্মৈপদিনঃ | ও ব্রশ্চ, ১ ছেদনে। গ্রাহিজ্যা। বুশ্চতি। বত্রশ্চ। 

চেৎ মৈবম্। ভর্জনার্থে হি তাদৃগ্ রুপশিষ্টং ন তু পাকসামান্তে। উভয়োরেকার্ঘত্র।ভযপগমেহপি 
প্রচীনাশ্ত্বারো দোঘাস্ত দৃঢট। এব। নহি তেপি ধাত্বশুবেণ স্পরিহ।রাঃ। অপিঞ্িটি ভজেরপি 

ধাতোগুপ।ত।বাদনুদ্দাত্তত্বেন আত্মনেপদিহ।চ্চ বনভভ্্তরিভ্যাদিঞ্পশ্ত ভেনাপ্যনিদ্ধেঃ। তথ! ডভুজেক্- 

দাত্তত্বেন ততঃ পরেষাং সতালডাসচ।মিডাগমধ্োব্যাৎ। বিতর্দতি ভক্ষী্ অভষ্টেত্যার্দিরপি তেন ন 

সিধাতি। এতেন প্রস্জেভ'জরাদেশ হতি পক্ষো পি নিরন্তঃ পুন্থজদূষণগণপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ অস্মিন্ 

পক্ষে য্লুকি অধিকে। দেষঃ। বধাদেশবৎ নাভাসস্ত ভূজ্জাদেশে পুনদ্বিবচনন্য দুর্লভত্বাৎ স্থ।নিবত্বেন 

অনত্য|সগ্টেতি নিমেধাৎ শ্বীকুতিহপি দ্বিবচনে রগ্রিশ্ীকো ইভ্য সত্য সাারেবেতি রুগাদিরহিতং বাভর্জিষাতী- 

ভাাদি রূপং নৈব পিধোৎ। যদি তুলাঘবে পক্ষপাতন স্বাতনম্বাং চিকীন্যতে তরি জস্জে রলোরিতি 
পঠিহ। রূলিতি সমুদায়ন্তা অব বিবীয়ত।ং তথ] চন কো৯পি দো হতি। অয়মত্র সংগ্রহঃ। রস 

খচ্চেদপিলিট্সন্লি গুসি৮৮উ পর পেক্ষতে ॥ ণ্দোযো প্রস্জড়জী চৈব দে।যো য€লুকি চাধিকঃ। 
লাভা।সত্ত হি ডদ্ভাবেো। ভবেপ্ছগ্েরধিবণা । দ্িহ্কা সর্ণ লভ্যেত স্থ।নিবন্থীদ্বধেরিব।  তশ্মাদস্ত 
ঘথান।'সং স্বাতাঙ্গাংস্থ রসোনিতভি ॥ পুলবিপ্রাতষেধেনেতি। নিত্যত্বা্িভাপি হৃবচম্। ন চ 

সন্প্রসাপণ।ৎ পুপবং ধাছোরেফপ্ত গশ্চাত্, রগ[গমে রেফস্টেতি শব্দাশ্থরপ্রাপ্থযা সন্প্রমারণস্ত নিত্যত্বং 

নেতি শঙ্কাম্। লক্ষ/নুরে।ধেন কতা ক্তপ্রনঙিহেন।পি কচিন্নিহান্বীকারাৎ। 
৩। বিড ইট্। হহ বুদ্ধিবস্তেতি হানা গুকগ্র, 51 ষঙ্াদিপ্িতি অনুবর্ততে তেন ইডাদিপ্রতাযে। 

লভাঙ ইতি মনোপমায়ং স্থিতম্। নব্যাণ্ত ভহ হডিতানেন উন্তমৈকবৰচনং ন গৃহাতে | তথ! চ সতি 

বিজিধীয়েত)ত্রৈব স্যান্ন তৃথিজিঠ্েত্যদৌ। ভতশ্েষ্টমিধার্শমিডাগমো গৃ্গতে তম্ত তু ডিত্বং ব্যর্থম্। 

ক্ষেপ্তা। অক্ষৈ্গীহ । অল্সিপ্র । রুষ পাত বিলেখন বুঝায় । করুষতি। ক্ুষতে। 
ক্রষ্টা, কষ্ট কৃষ্যাৎ। কৃষীঞ্ঘ। “ম্পৃশ মৃশ কষ” এই স্তর দ্বারা বিকল্পে সিচ্ হয়। 
পক্ষে ক্স হয়। সিচ পরে বিকল অম্ হয়। অক্রাক্ষীৎ, অকার্সীৎ। অকৃক্ষৎ। 
“তি লিউসিচৌ” এই সুত্র দ্বারা কিত্ব হেতু অন্ হইবে না। অকঈ। অকক্ষাতাম্। 

অরুক্ষত। অকৃক্ষত। অকক্ষাতাম্। অকৃক্ষন্ত। খষ ধাতু গতি বুঝায়। ইহা 
পরন্মৈপদী। খধতি। আনর্ষ। জুনী ধাতু গ্রীতি ও দেবন বুঝায়। চাঁরিটা 
আত্মনেপদী ধাতু কথিত হইতেছে । জুষতে। বিজ ধাতু ভয় ও চলন বুঝায়। 
এই ধাতু প্রায়ই উৎপুর্ন্বক প্রযুক্ত হয়। যথা, উদ্বিলতে । 

৩। বিজ ধাতুর পর ইট প্রস্তৃতি প্রত্যয়ের ডিদ্রৎ কার্ধা হয় । উদ্দিজিতা। উদ্ধি- 

জিধাতে । লজ ও লস্জ ধাতু ক্রীড়া বুঝায় । লজতে। লেজে। লজ্জতে। ললজ্জে। 
অতঃপর পরুন্মৈপদী ধাতু । ব্রশ্চ ধাতু ছেদন বুঝার়। “গ্রাহিজ্যা” এই হ্যত্র দ্বার! 
সম্প্রসারণ হয়। বৃশ্চতি। বব্রশ্চ। বররশ্চতুঃ। বকব্রশ্চিথ, বত্রষ্ট । লিট্ পরে থাকিলে 
অভ্যাসের সুম্প্রসারণ হয়। “উরৎ”। এই সুত্র দ্বারা একার দ্বানে অকার হয়। সেই 
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ক্রশ্চত্ঃ। বক্রশ্চিখ, বত্রণি। লিট্যভ্যাসম্তেতি সম্প্রসারণম্ । য্লেখস্ট 
খক।ত্ঃ। উর২। তন্তাচঃ পরস্মিন্নিতি স্থানিবন্তাবান্স সম্প্রসারণ ইতি 
বন্যোসং ন | ব্রশ্চিতা, ব্রষ্টা । ব্রশ্চিষ্যতি, ব্রক্ষ্যতি। বৃশ্চ্যা্ড। 
অব্রশ্চীত অব্রাক্ষী্। ব্য ২ ব্যাজীকরণে। বিচতি। বিব্যাচ। বিবি- 
চতুঃ। )টিতা। ব্যচিষ্যতি। বিচ্যাড। অব্যাটীৎ১ অব্যচীৎ। ব্যচেঃ 
কুটাদিত্বমনসীত্তি তু নেহ প্রবন্ততে। অনসীতি পধুর্দাসেন কৃম্মাপ্র- 
বিষয়ন্বাৎ। উছি ও উষ্ধে। উগ্চতি। উছী ৪ বিবাসে। উচ্ছতি। খচ্ছ ৫ 
গতীন্দিয় প্রলয়মূর্ডিভাবেধু | খচ্ছত্যতামিতি গুণঃ। দ্বিহল্গ্রহুণস্যানে- 
কহলুপলক্ষণত্থাননুট। আনর্ছ। আনগুতুঃ। খচ্ছিতা । মিচ ৬ উতক্লেশে। 
উত্তক্লেশঃ পীড়া । মিমিচ্ছ। অমিচ্ছীু। জর্জ ৭ চচ্চ ৮ ঝর্ক ৯ পরিভাষণ- 
ভঙ্সনয়েঃ। ত্বচ ১০ সংবরণে । তন্বাচ। খচ ১১স্ভতৌ। আনচ্চ। উক্জ 

তন্নিমিস্তপুণস্ত।প্র।প্রেরতো৷ লক্ষণয়! ইড়ান্ গৃহতে । ইট্গ্রতায়স্য।দিরিতি ফলিতার্খকথনমিভাদিপ্র।য়ে! 
ডিছ্বিতি। এবঞ% ইড।দিরিতি ল।ভা।য় যস্তাদিরিতি অবগুণকুশে! বার্থ এবেত্যাহুঃ। ইহ ওবিজীতি 
তুদাদি রুধাদিশ্চ গৃহাতে ন তু বিজিরূ পৃথগ্ভাবে হতি জুহোত্য।দির্যাখ্য।নাৎ্। যন্ত্র হরদতেন 
জুহোত্য।দেরগ্রহণে হেতুরুত্তঃ তন্তানিট্কত্ব।দিতি তদযুক্তম। ক্রদ্িনিয়মেন লিচি ইট্সম্ভবাৎ। নচ 

তত্র কিত্বেন নতার্থরাদিটে। ডিত্বং ব্যর্থমিতি বাচাম্। অপিল্লিটঃ কিস্তেহপি বিবেজিথেত্যত্র পিত্বেন 
ভিত্ব।ভ।বাৎ। বব্র-প্চতি। অত্র নব্যাঃ। বব্রশ্চত্যাদৌ। লিট্যভা।সম্তেত্যভ]।সাবয়বরোদ্য়োরপি 

যণোঃ সম্প্রস।রণ প্রসক্তে। পূর্ববস্ত যণে; নিষেধ।য় ন মন্প্রনারণ ইতি স্ুত্রং স্বীক্রিয়তে বতশ্চ অতএব 

জ্ঞাাক।ৎ পরগ্ত এথম" সম্প্রনারণমিতি পরিকল্প্য আপাদপরিসমাপ্তেরঙ্গাধিকার ইতি পক্ষমত্যুপগষ্য 
ডরদহস্াঙ্গাক্ষি 2যনিমন্তকত্বখীক।রাদচঃ পরম্মিন্নিতি স্থ/নিবস্তাবপ্রবৃত্ত। সম্প্রসারণপরত্ম। শ্রিত্য 
বক।রস্ত সম্প্রস।রণনিবেধঃ কখাঞ্চতুপপাদাতে প্রস্ত সন্প্রনারণং পরঙ্গ যণঃ সন্প্রস।রণমিতি ব। শ্ত্রিতে 

পরস্তৈব সম্প্রনারণং ন তু পু্িরস্ত যণ ইত্যর্থলাভ।দ্ উক্তক্লেশং বিনৈব বত্রশ্চ যুন ইত্যাদি সর্বং সিধ্াতি। 
নচৈবং লিরটি বয়ে। ষ: বেঞঃ ইতাত্র সন্প্রসারণনিষেধ।র নঞোহনুবৃত্তির্ন লভ্োতেতি বাচ্যষ্। নলিটি 

অকারের “মচ? পরন্মন্” এই স্থত্র দ্বারা স্থানিনদ্রাব হেতু “ন সম্প্রসারণে সম্প্রসারণম্” 

এই স্থত্র দ্বার সন্প্রনারণের নিষেধ হেতু বার স্তানে উকার হইবে না। ব্রশ্চিতা, 

বরষ্টা। ব্রশ্চিষ্যতি, ব্রক্ষাতি | বৃশ্ঠাজ । অখ্রশ্ঠীঞ্চ অক্রাক্মীৎ। ব্যচ ধাতু ব্যাজী করণ 
বুঝায়। বিচতি। বিবাচ। নিনিচতুঃ । ব্যচিতা। ব্যচিষাতি। বিচ)াৎ। অব্যাচীৎ্, 
অব্যচাৎ। “বাচে: কুটাদ্দিত্বমনদি” এই বান্তিক স্ত্রটা এস্থলে প্রবর্তিত হইবে না। কারণ 

“অনি” এইরূপ নঞ্জের পদুদাসত্ব হেতু উক্ত বার্তিক নুত্রের কৃত্মাত্র বিষয়ত্ব হইতেছে। 
উছ্ছি ধাতু উদ বুঝায় । উগ্চত। উদ্ভী ধাতু বিবাস বুঝায়। উচ্ছৃতি। খচ্ছ ধাতু গতি, 
ইন্দ্রিয়, পপ্রলয়, মুত্তি ও ভাব বুঝায় । “খচ্ছতু'তাম্” এই স্থত্র দ্বারা গুণ হয়। দ্বিহল্ গ্রহণ 
করাতে অনেকহলের উপলক্ষণ বুঝাইতেছে । অতএব খচ্ছ ধাতুর.উত্তর ছুট আগম 
হইবে। আনচ্ছ। আনচ্ছতুঃ। খচ্ছিতা। মিচ্ছ ধাতু উৎক্লেশ অর্থাৎ পীড়! বুঝায়। 



তিডন্ততুদাদিপ্রকরণম্। ২১৭৯ 

১২ আর্ডজবে। _উজ্ঝ ১৩ উত্সর্গে। লুভ ১৪ বিমোহনে । বিমোহনমাকুলী- 
করণম্। লুভতি। ,লোভিতা,লোন্ধ। ৷ লোভিষ্যতি। রিফ ১৫ কথখনযুদ্ধনিন্বাহিং- 
সাদানেধু। রিফতি। রিরেফ। রিহেত্যেকে । “শিশুং ন বিপ্রা মতিভী- 
রিহস্তি”। তৃপ ১৬তৃম্ষ ১৭ তৃপ্তৌ। আদ্যঃ প্রথমান্তঃ | দ্বিতীয়ে। দ্বিতীয়াস্তঃ 
দ্বাবপি দ্বিতীয়ান্তাবিত্যন্তে । তৃপতি। ততর্প। অর্পিতা । স্পৃশম্বশেতি 
সিজ্বিকল্পঃ পৌষাদিকন্যৈব অভপবাদত্বাৎ তেনাত্র নিত্যং সিচ । 
অতপীঙু। তৃম্ফতি। শশ্য ভিত্বাদনিদিতামিতি নলোপে শে তৃক্ষাদীনাং 
নুম্ বাচযঃ। আদিশব্দঃ প্রকারে । তেন যেহত্র নকারানুষক্তান্তে তৃক্ষাদয়ঃ। 
ভূম্ফতি। ততৃম্ষ। তৃফ্যাৎ। তুপ ১৮ তুন্প ১৯ তুফ ২০ তুন্ফ ২১ 
হিংসায়াম্। তুপতি। তুম্পতি। তুফতি। তুল্ষতি। দৃপ ২২ দৃন্প ২৩ 
উত্ব্লেশে । প্রথমঃ প্রথমান্তঃ ৷ দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়ান্তঃ। প্রথমে দ্বিতীয়ান্ত 

বয়ে। যইতি হ্বরকরণে 'বধকাজাবান্ন সম্প্রসারণ ইতি যথাশ্রুতক্ত্রপ্রণয়নে তস্ততো গত্বা মাত্রান্ধয়- 

স্তাধিক্যাচ্চ। এবধ লঘুপায়েনে্সিদ্ধৌ৷ ন সম্প্রসারণ ইতি সৃহারস্তে। জ্ঞাপয়তি নিমিত্তভেদাভ।বেহপি 

স্থনিভেদে পুনরপি কাধাং প্রব্স্রতে ইতি। তথা চ স্ধাপান্ত ইতা।দৌ উকারাৎ পরস্ত ধকারশ্ত দ্দিত্থে 
কৃতে পুনরুকারাৎ পরশ্ত দকারশ্াপি দ্বিত্বমিতি প্রক্রিয়াকারাদিব্যাখানং শুরকারাভিপ্রেতমেব | 

যদি স্থানিভেদেহপি নিমিত্তিকো কাধা। প্রবৃত্তি: কচিদ্ দৃষ্ঠতে । তত্র তুজ্ঞাপকসিদ্ধং ন সর্বত্রেতি স 
দোষ; পরিহিয়তামিহ্যাছঃ। অব্রশ্টীদিতি ॥ উদ্দিত্বাৎ পক্ষে ইট্ বদত্রজেতি বৃদ্ধের্নেটাতি নিষেধঃ। 
অব্রক্ষদ্দিতি। ক্ষোরিতি সলোপঃ ব্রশ্চেতি ষঃ। ষচোরিতি ক: । ততঃ সন্ত ষত্বমূ। নচাত্র সকারস্য 

কথং লোপ ইতি বাচাম্। ধাতুপাঠে সকারস্ত পাঠাৎ। তদাহুঃ। নকারজ।বনুশ্বারপঞ্চমৌ ঝণি 
ধাতুমু। সকারজঃ শকারশ্চের্মাদুবর্গত্ত পজ উতি। বাচ ব্যাজীকরণং ছদ্মকরণম্। পপাদাসেনেতি। 

প্রনজাপ্রতিষেধে হি বাকাভেদোহসমর্থপম।সশ্চ প্রসংজাভেতি ভাবঃ। কুল্মাত্রবিষয়ত্াদিতি। তেন 
উদ্ধিচিতা উদ্ধিচিতুমিতাত্র সম্প্রসারণং ভবতি॥ বাচিতেতাদে তু তিডিষয়ে ন ভবতি 1 বিবাাচেম্। 

মিমিচ্ছ। অমিচ্ছীৎ। জর্জ, চচ্চ ও ঝর্ক ধাতু পরিভাষণ ও ভঙ্সন বুঝায়। 
ত্বচ ধাতু সংবরণ বুঝায় । তত্বাচ। খচ ধাতু স্তাত বুঝায়। আনচ্চ। উক্জ ধাতু 
আর্জব বুঝায়। উজ্ঝ ধাত্ত উৎসর্গ অথাৎ ক্যাগ বুঝায়। লুভ ধাত্ বিমোঁহন অর্থাৎ 
আকুলীকরণ বুঝায়। লুভতি। লোভিতা, লোন্ধা। লোতিষ্যতি । রিফ. ধাু 
কথন, যুদ্ধ, নিন্দা, হিংস। ও দান বুঝায় । রিফতি । রিরেক। কেহ কেহ বলেন, রিহ 

ধাতু। “শিশুং ন বিপ্রা মাতভী রিহন্তি” তপ ও ভণফ ধান তৃপ্তি বুঝার়। প্রথম ধাতুটা 
গ্রাথমান্ত অর্থাৎ পকারাস্ত ও 'দ্বতীয়টা 'দ্বতীয়াস্ত অর্থাৎ ফকারাস্ত। কেহ কেহ বলেন, 
ছুইটাই দ্বিতীয়ান্ত। তৃপতি। ততর্প। তর্পিহা। “'স্পৃশমুষ” এই হর দ্বার! সিচের বিকল্প 
হয়। পুষাদিগণীয় ধাতুরই অডের অপবাদত্ব হেতু এস্কলে নিত্য সিচ্ হয়। অতরীং। 
তৃম্পতি। শকারের ডিত্ব হেতু “অনিদিতাং” এই স্থত্র দ্বারা নকারের লোপ হইলে 
শশরে থাকিলে” তৃম্ফদি ধাতর উত্তর নুম্ হয়। আদিশব্ধ প্রকারে অভিহিত হয়। 



২২৯ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

ইত্যেকে। দৃপতি। দৃফত্ধি। দৃম্ষতি। খফ ২৪ খন্ফ ২৫ হিংসায়াম্ ॥ 
খফতি। আনর্ফ। খন্ষতি। খন্ফাঞ্চকার। গুফ ২৬ গুন্ফ ২৭ গ্রন্থে 
গুফতি। জুগোফ । গুল্ষতি। জুগুম্ক। উভ ২৮ উত্ত ২৯ পুরণে। উভতি। 
উবোভ । উত্ততি। উত্তাঞ্চকার। শুভ ৩০ শুস্ত ৩১ শোভার্থে। শুভতি ॥ 
শুন্ততি। দৃভীত৩২ গ্রন্থে । দূভতি | চৃতী ৩5 হিংসাগ্রস্থনয়োঃ। চর্তিত। সেহসি- 
চীতি বেট। চর্তিয্যতি, চত্স্যতি। অচর্তীৎ। বিধ ৩৪ বিধানে । বিধতি 1 
বেধিতা। জুড ৩৫ গতো। তবর্গপঞ্চমান্ত ইত্যেকে। জুড়তি। “মরুতে! 
জুনপ্ঠি”। মৃড় ৩৬স্থুখনে । স্বড়তি। মর্ডিতা। পড৩৭চ। পুডতি। পৃণ ৩৮ 
প্রীণনে | পূণতি। পপর্ণ। বণ ৩৯চ। বুণতি। মৃণ ৪০ হিংসারাম্। তুণ৪৯ 
কৌটিল্যে। তুতোণ। পুণ ৪২ কর্্মণি শুভে । পুণতি । মুণ ৮৩ প্রাতিজ্ঞানে 1 
কুণ ৪৪ শব্দোপকরণয়োঃ | শুণ ৪৫ গতৌ। ক্রুণ ৪৬ হিংসাগতিকৌটি,ল্যযু 

তি কা ্্দ। এক পাপী পাপ ক সপ ৬ ৯ ক সরস উপর ০ ২ জজ 

খফতি। আনর্ফ। খক্ষতি। খন্ষাংচকার। গুফইত্যত্র কুটদিত্বে জাতেশপি নক্ষতিঃ | গাঙ্কুটাদিভ্য 

ইতি সুত্রে অঞ্িণতঃ প্রতায়। ডিতঃ স্যরিতি উক্তত্বাৎ। টউ্রত্তমে ণলি তু খিশ্বাভানপক্ষে ভিত্বাৎ 
সম্প্রসারণে বিব্চেতি ন সিধোর্দিতি অনসীতি পর্ধাদস আবশ্যক ইতি বোথাম্। উছি উদ্চে। উচ্ছী; 

-বিবাসে। ইমো ভ্দিগণে ব্যাখ্যাতৌ । ইহ পাঠস্ত উগ্তীতাত্র আচ্ছীনদেযোরিতি নুম্থিকল্লার্থঃ |, 
' পুর্ববপাঠন্ত্র স্বরার্থ,। তখ।ছি। উষ্চতি উচ্ভতাত্য)দৌ। পিদ্চচনে শপ্তিবাদীনাং পিস্বাৎ জন্মদততে 

ধাতুম্বরেণ আন্যদাত্তং পদম্। শে তু প্রতায়ন্বরেণ মধোদ।গুমিতি। ন চসতি শিষ্টম্বরবলীয়ব্তমস্ত ত্র 
যিকরণেভা উতি বক্ষামাণবাৎ কথখমিহ মধোদ।ত্ুতেতি বচাম। কুরুত ইত্য।দৌ তসাদেবিকরণাৎ 

পরতেন তৎস্বরগ্তোদাত্তস্ত বিকরণস্বর(পেক্ষয়া প্রবলত্বেহপি শশ্ত ধাতে।2 পরত্বেন ধাতুম্মর1পেক্ষয়! 

তত্স্বরক্ঠোদাত্তস্ত প্রবলতাং। উপলক্ষপণহাদিভি। অতএব অছ্ুপধস্থ চেদ্ অগ্পোতেরেবেতি শিয়ম- 

মাশ্রিত্য দ্বিহলগ্রহণং ভাষ্যকারৈঃ প্রত্যাপা।তম্। অন্যথ। তন্ন সঙ্গচ্ছেতেতি ভাবঃ। আনর্ছেতি।, 

সেই হেতু এন্থলে যে সকলে নকার অন্ুষক্ত আছে, তাহারাই তৃণ্ফাদি। তৃল্স্তি। 
ততৃম্ফ | তৃফ্যাৎ। তৃপ, তুন্প, তৃফ্ষ 9 তুন্ফ ধাতু হিংস। বুঝায় । তুপতি। তৃম্পতি॥ 

তৃফতি। তৃক্ষতি। দৃপ ও দৃণ্ফ ধাত উৎক্রেশ বুঝায়। প্রগমটা প্রথমাস্ত ও দবিতীয়টা 
দবিতীয়ান্ত। কেহ কেহ বলেন, প্রথমটাই দ্বিতীরাস্ত। দৃূপতি । দৃফতি। দ্ৃশ্ষতি । 
খফ ও খন্ফ ধাতু হিংসা বুঝায়। খফতি। আনর্ফ। খন্ষতি। খ্ফাঞ্চকার। 
গুভ ও গুন্ফ ধাতু গ্রস্থন বুঝায় । গুফতি। জুগোফ। গুম্ফতি। জুগুম্ফক। উত্ভ ও 
ভ ধাতু পূরণ বুঝায়। উভতি। উবোভ। উত্তত্ি। উত্তাঞ্চকার। শুভ ও 

শস্ত ধাতু শোভার্থ বুঝায়। শুভতি। শুস্ততি। দৃভী ধাতু গ্রন্থ বুঝায়। দৃভতি। 
চত ধাতু হিংস| ও গ্রস্থন বুঝায় । চর্ডিতা। “সে ইসিচি” এই সুত্র দ্বারা বিকল্প ইট 
হয়। চর্তিষাতি, চত্তগ্ততি। অনচর্তীৎ। বিধ ধাতু বিধানে । বিধতি। বেখিতা 
জুড় ধাতু গতি বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, ইহ! ভুন ধাতৃ। জুড়তি। পমরুূতো 
ভুনস্তি”। মূড় ধাতু স্থখন বুঝায় । মৃড়তি। মডিভদ্রতা। পৃড় ধাতু ও জুখনার্থ বুঝাস্ত । 



তিওন্তৃদা'দি প্রকরণ ম্।' ২২৯ 

খুণ ৪৭ ঘৃণ ৪৮ ভ্রমণে । যুর ৪৯ এশ্র্যদীপ্ত্যোঃ৯স্তরতি | স্থযোর। আশিষি 
সূর্য্যাৎ। কুর ৫* শব্দে। কুরতি। কুর্যাণ। আত্র “নভকুচ্ছুরামিতি” 

নিষেধে। ন। করোতেরেব তত্র গ্রহণাদিত্যানঃ । খুর ৫১ ছেদনে। মুর ৫২ 
সংবেষ্টনে | ক্ষুর ৫৩ বিলেখনে | ঘুর ৫৪ভীমার্থশকয়োঃ | পুর ৫৫ অশ্বাগমনে । 
বহু ৫৬ উদ্াামনে'। দন্তোষ্ট্যাদিঃ। পবগাঁয়াদিরিতান্যে। তত ৫৭স্তৃভ ৫৮ তৃন্হ৫৯ 
হিংসার্থাঃ। তৃহতি । ততর্য । তভিতা,তঢ৭। স্ত্ঠতি । তস্তর্ত । স্তর্িতা,স্তট৭ | 
অতৃংহীৎ, অতাভ্ক্ষীৎ্চ। অতাণ্ট্ণম্। উষ ৬০ ইচ্ছায়াম। ইষগমীতি ছও। 
ইচ্ছতি | এধিতা,এষ্টা। | এবিফাতি | ইষ্াু। এীধী। মিষ ৬১স্পদ্ধায়াম্। 
মিষতি | মেধিতা । কিল ৬২ শৈতাক্রীড়নয়োঃ । তিল ৬৩ ন্মেহে। চিল ৬৪ 
বসনে । চল ৬৫ বিলসনে । ইল ৬৬ স্পপ্রক্ষেপণয়োঃ । বিল ৬৭ সংবরণে । 
দস্ত্ো্্যাদিঃ | নী ৬৮ ভেদনে | ওষ্ঠটাদিঃ। রি ৬৯ গহনে । হিল ৭০ 

অনুচ্ছইতি পর্যাদাসানাম । নবাস্ তাত লিটি পরে মানি ব্রার সিদ্ধ ইতি 
উদ্দাদেরিতি সুরে অনৃচ্ছ ইত হঙ্সেষ্ট প্রচিপত্যার্থমিতাভঃ। অন্যে তু খচ্ছতাত।মিত্াত্র তৌদাদিকম্য 
খচ্ছেরিতি সটন্গরেব ব্যাপা।তত্বাৎ গণান্থবেহপি খচ্ছিরস্তীতানুমীয়তে তদ্ধাতেম্ত লিট্যা।ন়্বারণায় 
অনুচ্ছ উত্তোতদানপ্যকমিভা।ডঃ। মিচ্ছ। উতৎকটঃ ক্রেশ উত্ক্রেশঃ। খচ স্ততৌ | খচাতে ভুয়তে 

দেবচাদিকমনয়েন্তি খক। বাধলকাদিহ করণে কিপ্। লোভিতা। লোন্ধা। তীষসহেতি বেট। 
শিশং ননিপ্রাউতি। নশব্দ উবার্থে। নিপা] রাক্গণ।ঃ শিশুমিব মতিচ্ঠী রিহন্তি। হিন্সস্তি নুানী- 
কর্পনম্থীতার্থঃ | চতী হিংসাগন্থনযে | । ঈদিতকরণঞ্টশ্বীদিতো নিষ্ায়ামিতি ইগ্রিষেধার্থম ৷ যদ্যস্তপ্যা 

লেট কহান্িায়মিমিষেধ; সিধাতি অখাপি যস্স বিত।ষেতান্যানিতাত।ং জ্ঞাপয়িতুমীর্দিৎকরণম্। 
তেন ধাবিতভিভরাজ ধিয়েতা।দি সিদ্ধমিতাাভঃ। কুর শবে । করোতেরেবেতি স্থপ্রসিদ্ধত্বাৎ ॥ 

পৃডতি। পুরণ ধাত্ব গ্রীণন বৰঝায়। পরণতি। পপর্ণ। বুণ ধাতু ও উক্তার্থক ॥ 
বুণতি । মৃণ ধাতু হিংসা বুঝায় । তুণ ধাত কৌটিলা ব্ঝায়। তাতোণ। পুণ ধাতু; 
স্টভকর্্ম বুঝায়। পুণতি। মণ ধাত প্রতিজ্ঞা বুঝার । কণ ধাতু শব্দ ও উপকরণ 
বুঝায়। শুন ধাতু গতি বুঝায়। ক্রুণ ধাতু হিংলা, গন্চি ও কৌটিল্য বুঝায়। ঘুর 
ও ঘূর্ণ ধাতু ভ্রমণ বুঝায়। যুর ধাতু শশ্বর্যা ও দীপ্লি বুঝায়। স্ুরতি। স্ুযোর । 
আশিরর৫থে হর্যযাৎ। কুর ধাতু শব্দ বুঝায়। কুরতি। কৃর্যাৎ। এস্থলে “নভ 

কুর্ছুরাং” এই সুত্র দ্বারা নিষেধ হইবে না। কারণ সেইস্কলে (করোতি কধাতুরই ) 

গ্রহণ হইয়াছে । খুর ধাতু ছেদন বুরায়। মুর ধাতু সংবেষ্টন বুঝায়। ক্ষুর ধাতু. 
বিলেখন বুঝায় । ঘুর ধাতু ভয়ানকার্থ ও শব্দ বুঝায় । পুর ধাতু অগ্রগমন বুঝায় । 

বৃহ ধাতু উদ্যমন বুঝায় । ইহ! ৮ অন্যমতে পনর্গযাদি। তৃহ্, স্তৃহ ও 

তৃন্হ ধাতু হিং ংসার্থক। তৃহতি ততর্হথ। তহিভা, র্টি। স্তরতি। ভ্তর্থিতা, 
স্তর্টা। অনুংহীৎ। টি অতাণ্ণম্। ইষ ধাতু ইচ্ছা বুঝায় । "ইষগমি” 
এই সুত্র দ্বারা 'ছি আদেশ হয়। ইচ্ছতি। এষিতা, এষা । এিষ্যতি ॥ ইফ্যাৎ। 



২২২ সিদ্ধাস্তাকৌমুদী। 

ভাবকরণে। শিল ৭১ বিল ৭২ উদ্ভে। মিল ৭৩ শ্লেষণে। লিখ ৭৪ 
অক্ষরবিন্তাসে । লিলেখ। কুট ৭৫ কৌটিল্যে । গ্নাঙ্থুটাদ্িভ্য ইতি 
ভিন্বম। চুকুটিখ। চুকোট, চুকুট। কুটিতা। পুট ৭৬ সংশ্লেষণে । কুচ ৭৭ 
সঙ্কোচনে । গুজ ৭৮ শব্দে । গুড় ৭৯ রক্ষায়ামত । ডিপ ৮০ ক্ষেপে । 

ছুর ৮১ ছেদনে। ন ভকুচ্ছররামিতি ন দীর্ঘঃ। ছূর্য্যাৎ। স্ফ,ট ৮২ 
বিকসনে। স্ফ,টতি । পুস্ফোট। মুট ৮৩ আক্ষেপপ্রমর্দনিয়োঃ। ভ্রুট ৮৪ছেদনে। 
বা ভ্রাশেতি শ্বন্ বা। ক্রট্যতি, ক্রটতি। তুত্রোট। ক্রটিতা। তুট ৮৫ 
কলহকম্মরণি। তুটতি। তুতোট । তুটিতা। চুট ৮৬ ছুট ৮৭ ছেদনে। জুট ৮৮ 
বন্ধনে । কড় ৮৯ মদে । লুট ৯০ সংশ্লেষণে। কৃড ৯১ ঘনত্বে। ঘনত্বং 

কুর্ধাদিতুক্তে হি লোকানাং কৃঞ্জ এংবাপন্থিতির্ভবতি ন ত্বস্তেতি ভাবঃ। মুর সন্থেইনে। ইগুপধ- 
লক্ষণঃ কঃ। মুর দৈতাঃ মুরারিবিধুঃ;। ক্ষুর বিলেখনে। বিলেখনং ছেদনস্। কেশান্ ক্ষুরতি। 
ইপধেতি কঃ। ক্ষুরঃ শঙ্ম্। তিল স্লেহনে। তিলতি। ইগুপধেতি কপ্রতায়ে তিলঃ। তিল গততী। 
তেলভীতি শপি। লিখ অক্ষপবিন্তাসে। লিখিতুং লিখিষ্যতীতি প্রয়ে।গঃ প্রাম।দিকঃ ষৎটকৈশ্চিৎ 
কুটন্াদিঃ কুটাদিঃ কুটং আদিযেষাং তে কুটাদয়ং কুটাদিশ্চ কুটাদরশ্চ কুট।দয়; ইত্যেকশেষং স্বীকৃত 
লিশ্চ খিতুমিত্যাদি সমর্থিভম্' তদসৎ। লেখিত লেখিষ্যতীত্য।দেৌ গুণনিষেধাপত্তেঃ। ন চেষ্ট।পত্তিঃ ॥ 
বৃত্তিকারহদন্তা দিগ্রস্থবিরে(ধা২। গাঙিখাদিভ্য ইত্যেব সুত্রিতব্যে কুটাদিভ্য ইতি পঠনশ্ স্বারহ্- 

ভঙ্গাপত্তেশ্চ । কিঞ্চ শকুনিধালেখনে ইতি সৌ্রপ্রয়োগে!হপি বিরুধ্যত ইতি প্রাগেবোক্তমিত্যান্তাং 

ভাবৎ। লিখাপয়তীতি প্রয়োগন্ত মন্রমায়াস্িরং সমর্থতঃ। আয়নম্ আর প্রাপ্তিঃ লিখন্যায়ো। 

প্রধীৎ। মিষ ধাতু স্পর্ধা বুঝায় । মিষতি। মেষিতা। কিল ধাতু শ্বৈত্য ও ক্রীড়া! 
বুঝায় । তিল ধাতু স্নেহ বুঝায়। চিল ধাতু বসন বুঝায়। চল ধাতু বিলসন বুঝায় । 
ইল ধাতু স্বপ্ন ও ক্ষেপণ বুঝায় ॥ বিল ধাতু সংবরণ বুঝায় । এই ধাতু দাস্ত্যোষ্ট্যাদি। 
বিল ধাতু ভেদন বুঝাঁয়। ইহ! ওষ্ঠাদি। ণিল ধাতু গহন বুঝায়। হিল ধাতু ভাবকরণ 
বুঝাম়। শিল ও যিল ধাতু উদ্ত নুঝায়। মিল ধাতু শ্রেষণ বুঝায়। লিখ ধাতু অক্ষর- 
বিগ্তাস' বুঝায় । লিলেখ। কুট ধাতু কোৌটিলা বুঝায়। “গাঙ্কুটাদিভ্যঃ* এই সুত্র 
দ্বারা ডিত্ব হয়। চুকাটথ। চুকোট। চুকুট। কুটিতা। পুট ধাতু সংশ্লেষণ বুঝায় । 

কুচ ধাতু সংকোচন বুঝায়। গুজ ধাতু শব্দ বুঝায়। গুড় ধাতু রক্ষা বুঝায় । ডিপ 
ধাতু ক্ষেপন বুঝায় । ছুর ধাতু ছেদন বুঝায় । “ন ভকুচ্ছুর্রাং” এই স্থত্র দ্বারা দীর্ঘ হয় 
না1। ুর্যযাৎ। স্কট ধাতু বিকসন বুঝায়। স্ফটন্ি। পুক্ফোট। মুট ধাতু 
আক্ষেপ ও প্রনর্দন বুঝায়। ক্রট ধাতু ছেদন বুঝার়। “বা ভ্রাশ” এই হ্ত্র দ্বার 
বিকল্পে শ্তন্ হয়। ক্রট্যতি, ক্রটতি। তুত্রোট। ক্রটিত। তুট ধাতু কলহ 
বুঝার়। তুটতি। তুতোট। চুট ও ছুট ধাতু ছেদন বুঝায়। জুট ধাতু বন্ধন 
বুঝায়। কড় ধাতু মদ বুঝায়। লুট ধাতু সংশ্লেষণ বুঝায়। ক্কড় ধাতু ঘনত্ব 
অথাৎ সান্দ্রতী বুঝায়। চকর্ড। ক্ৃডিতা। কুড় ধাতু বাল্য বুঝায় । পুড় ধাতু 
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সান্দ্রতা । চকর্ড। কৃড়িত। | কুড় ৯২ বাল্যে পু ৯৩ উত্সর্গে। খ্ুট ৯৪ 
প্রতিঘাতে। ভূড়৯৫ ভোড়নে । ভোড়নং ভেদঃ। থুড় ৯৬স্যড় ৯৭ সংবরণে। 
থুড়তি। তুঁথোড়। তৃস্থোড়। খুড় ৯৮ ছুড় ৯৯ ইত্যেকে। স্ফর ১০০ 
সফল ১০১ সঞ্চলনে। স্ফ,র ১০২ স্দরণে। স্ষংল ১০৩ সঞ্চলনে ইত্যেকে। 

৪ | স্ফুরতিল্ফ,লত্যোনিনিবিভ্য্ । ৮1 ৩। ৭৬। 

ষস্বং বা স্যাৎ। নিঃস্ফুরতি । নিঃস্ফ,রতি। নিক্ষলতি, নিক্ষ,লতি | স্ষর 
ইত্যকারোপধং কেচিৎ পঠন্তি। পক্ষার। স্কড় ৮০৪ চুড় ১০৫ ব্রড় ১০৬ 
বরণে । ক্লুড় ১০৭ ভ্রড় ১০৮ নিমজ্জন ইত্যেকে | গুরী ১ উদ্যমনে। 

অনুদাত্তেৎ। গুরতে। জুগুরে। গুরিতা। গু ১-স্তবনে। দীর্ঘান্তঃ । 
“পরিণুতগুণোদয়ঃ৮ । ইতশ্চন্বারঃ পরস্মৈপদিনঃ। নুবন্তি। অন্ুবা। ধূ২ 
বিধুননে। ধুবতি। গু ৩ পুরীষোতসর্গে। জুগুবিথ, জুগুথ। গুতা। 
গুধষ্যতি। অগুষীৎ। হ্ুস্বাদঙ্জাত। অগুতাম্। অগুষুঃ | প্র & গতি স্থ্ষ্যিয়োঃ | 
ধ্রুব ৫ ইতি পাঠীন্তরম্ । আদ্যস্ত ঞ্ুবতীত্যাদি গুবতিব। দ্বিতীয়ন্ত্ 
সেট্। দুপ্রুবিথ | ফ্রুবিতা। ফ্রুবিষ্যতি। প্র,ব্যাড। অক্রবীৎ। অধ্,বিষ্যৎু। 
কুঙ ১শব্দে। দীর্ঘান্ত ইতি কৈয়টাদয়ঃ। কুবিতা। অকুবিষ্ট। ত্ুস্াস্ত হতি 
ম্যাসকারঃ। কুতা। অকুত। বৃ কুটাদয়ো বৃন্তাঃ। পৃ ২ ব্যায়ামে । 
প্রায়েণ ব্যাপুর্ববঃ | রিড, ইয়ড,| ব্যাপ্রিয়তে। ব্যাপপ্রে। ব্যপপ্রাতে । 
ব্যাপরিষ্যতে । ব্যাপৃষাতাম্। মুউ২ প্রাণত্যাগে | 

লিগায়ন্তং করে!তি। স্কট বিকসনে। স্ক্টভার্ধোহস্ম।দিতি শ্ফোটঃ। সচ পদস্ধোটবাক্াস্ফেট।- 
দিভেদেন অনেকবিধঃ। কড মন্দ। বুট।দিকাধ্যাভাবেহপি ডান্ত।নুরোধেন।য়ং কুটাদৌ পঠিতঃ । 
ভাদৌ। পঠিতস্ত পুনর্র পাঠঃ শতরি নুস্বিকলার্৫থ;। পুববঃ পাঠস্ত উচ্ছতীতা।দ।বিব কঙতীত২)1দৌ। 
আহাদ ত্তার্থঃ। 

৪। স্ববিঘলত্যেঃ। সিবাদীন।মিতাযতো বেত্যনুবর্তনাদ।হ। বত্বংবাক্তাদিতি। পরিণুতেতি। 
শ্রযকঃ। কিতীতী।॥যেধঃ 

উৎসর্গ বুঝায় । ঘুট ধাতু প্রতিঘাত ব্ঝার়। তু ধাতু তোড়ন অর্থাৎ ভঙ্গ করা 
বুঝায়। থুড় ও স্থুড় ধাতু সংবরণ বুঝায়। থুড়তি । তুথোড়। তুস্োড়। কোন- 
মতে খুড় ও ছুড় ধা । স্ফম্র ও স্ফ ল ধাতু সঞ্চলন খুঝায়। স্যর ধাতু স্ফ,রণ বুঝায়। 
স্কল ধাতু সঞ্চলন বুঝায়, ইহা কেহ কেহ বলেন। 

৪। বির, নি ও বিপূর্ববক স্কর ও স্কুল ধাতুর উত্তর বিকল্পে যত্ব হয়। নিস্করতি, 
নিক্ষ'রতি। নিশ্ষ,লতি, নিশ্ষ ,লতি। কেহ কেহ “ক্র” এইকূপ অকারোপর্ধ পাঠ 
করেন। পৃফষার। স্ফুড়) চুড় ও ক্রুড় ধাতু সংবরণ বুঝায়। ক্ুড় ও ক্রুড় ধাতু নিমজ্জন 



২২৪ লিন্ধানডক্টৌনুরধী | 

৫1 ভ্রিয়তেলুর্ুলিঙোশ্চ | ৯1 শ। ৬১, 1". 

লুঙ লিঙোঃ শিভশ্চ প্রক্ৃতিস্ূতান্ৃতত্তভানে। নান্যা্জ। ভিজ্বং ১৪১৪ ) 
জ্রিয়তে । মমার। মমর্থ। সভ্ত্রিৰ। মর্ভাসি। মন্গিষ্যতি। স্বখীহ্ট। অস্থি ।- 
অথ পরন্মৈপদিনঃ সপ্ত । রি ১ পি২ গতৌ,। লঘৃপখগুণাদত্তরজন্াদিয়ঙওং। 
রিয়তি। রেতা। পিয়ভি। পেভা। ধি ৩ধারণে। ক্ষি ৪ নিবাসগত্যোঃ। 
যু৫ প্রেরণে। স্থুবতি। সবিতা । কৃঙবিক্ষেপে। কিরতি।' কিরতঃ। 
চকার। চকরতুঃ। করিভা, করীতা । কীর্যযাৎ। অকারী। 

«| শ্রিয়তেলু'ভ্লিঙোশ্চ। চাৎ শিত ইতি অনুকৃধ্যতে তদ্দাহ শিতশ্চ প্রকৃতিভূতাদিতি। তভিতি। 

অংয্মনেপদমিত্ার্থ:। তেন অিয়মাণ ইত সিদ্ধন্। দ্বরার্থমিভি। মাহি স্বতেত্যঞ্জ তাতগ্ধাতে- 
সৃতিদভুপদেশ।জসার্বধাতুকমন্্দ।ভমিতানেন ভিতঃ পরহ্ত ল।দেশসার্বধাতুকন্তা সদাত্ক্গে কৃত্তে ধাতু 
ক্ষদাত্তঃ ভিত্বাতাবে তু প্রত্ারন্চেদাতত্বে ধাতুরমুদান্তঃ স্ত/ৎ। ন চ সিজ্লোপক্ালিস্কত্বাৎ ভিত 
পরত্বং লসার্ধ্ধধাতুকন্ত দুরুপপাদত্বমিতি তন্ত কখমনুদাত্তত| ন্তাদিতি শক্ক্যম্। তিত্বসামর্থ্যাৎ 
সিজলোপত্যাসিদ্ধত্বং' নেতি স্ুবচত্বাৎ। অমুতেত্যজাডাগমন্ডেবোদ্ত্তত্বাৎ স্বৃঙে। ডিত্বন্ড ন ফিঞিৎ 
প্রয়েজনমিতি অপ্নিবারণ।য় ম। হস্থতেতি মাভঃ প্রয্মেেগে তিঙ্ঙ তিও হতি 'তিওস্তদিখ/তেহপি ডিত্বং 

স্যর্থমেব স্তাদ্ ইতি [হ শব্বপ্রয়োগে তু হি চেত্যনেন তিওস্তনিধাতনিথেধদিষ্টন্বরঃ$ লিখ্যতীতি বোধ্যম। 
নি ধিখতে।। রপরত্বাল্যৃপধণ্ডণঃ শ।(দত্যাশঙ্ব।য়ামাহ। অন্তরঙগত্বাদিতি। 

বুঝায়, ইহ! কোন কোন পণ্ডিতের মত। গুরী ধাতু উদ্যমন বুঝান্ন। ইহা! আত্মনে- 
পদ্দী। গুরতে। জুগুরে। গুরিতা। ণু ধাতু ভ্তব বুঝায়। ইহা দীর্ঘ উকারাস্ত। 
বথা, “পরিথৃত গুপোদয়১৮ | এই অন্ধ পরট্মৈপদী ধাতু । নুবতি। অন্বীৎ। 
ধূধাতু বিধূনন বুঝায়। ধুবতি। গু ধাতু পুরাষোৎসর্গ বুঝায় । ্ ুগুবিথ, ভুগুথ। 
গুতা । ুধ্যতি। অগুধীৎ। . পহম্বাদঙ্গাৎ” | অগুতাম্। অগুবুঃ। ঞ্ু ধাতু 
গতি ও স্থৈধ্য বুঝায়। ঞ্রব এইরূপ পাঠান্তর আছে। প্রথম ধাতুটীর ঞুবতি 
ইত্যাদি গুবতিবৎ অর্থাৎ গু ধাতুর স্তায় রূপ হুইবে। দ্বিতীয় ধাতুটী সেট্।: 
হুধুবিথ। ফ্রবিতা। ফ্রবি্যতি। ক্রুব্যাৎ। অঞ্রবীৎ। অফ্রবিষযৎ'। কুঙ্ ধাতু 
শব বুঝায়। এই ধাতুটী দীর্ঘ উকারাত্ত, ইহা টৈরটাদি পণ্ডিতের মত। কুবিতা!। 
অকুবিষ্ট । কিন্তু উহ! স্তাসকার মতে হুস্বাস্ত। কুতা। অকুত। কুটাদি ধাতু 
সমাপ্ত হইল। পৃঙ্ ধাতু ব্যায়াম বুঝায়। এই ধাতুটা প্রায়ই বি ও আঙ্ পূর্ব্বক- 
হয়। উহার উত্তর বিঙ ও ইয়ঙ্ হয়। ব্যাপ্রিয়তে। ব্যাপপ্রে। ব্যাপললাতে। 
ব্যাপরিষ্যতে। ব্যাপৃষাতাম্॥ মৃঙ্ ধাতু প্রাণত্যাগ বুঝায় । রি 

€। লুঙ লিঙ্ ও শিতের প্রক্কৃতিভূত যে মৃঙ্ ধাতু তাহার উত্তর তড়ু হয; অন্কজ 
শ্বরার্থ ড:ইৎ করিলেন | ভ্তরিয়তে । মমার। মমর্থ। মন্ত্রিব।. সঙীসি।, 

মিষাতি। ৃষীষ্ট। আন্ত । অতঃপর পরশ্মৈপদী ৭টী ধাতু). পি ধার তি 



জরি ভিডি প্রকরণস। , ২১৫ 

; করতে লবনে। ও | ১১৪০ 

সাং ৯ স্থড়াগমঃ স্যাচ্ছেদেহর্থে। উপস্থিরতি । ' অড়ভ্যাস- 
ায়ারেহণি স্কট কাৎপূর্ধব ইতি বক্তব্যম্। ০। (ক) উপাক্ষিরহ। উপচসক্কার | 

৭। হিংসায়াং প্রতেশ্চ। ৬1 ১। ১৪১। 
্ উপাৎ প্রতেশ্চ কিরতেঃ স্ট, হ্যা হিংসায়াম । উপক্ষিরতি। 

প্রতিষ্কিরতি। .গৃ ৭ নিগরণে। 

| ৮ | অচি বিভাষা। ৮। ২। ২১। 

গিরতেঃ রেফম্ত লত্বং বা স্যাদজাদৌ। গিরতি। গিলতি। জগার। 
জগাল। জগরিথ। জগলিথ। গরি(রী)তা। গলি(লী)তা ৷ দৃউ. ১ আদরে । 
আর্রিয়তে । আদ্রিয়েতে । আদদ্রে। আদদ্রিষে। আদর্তী। আদরিব্যতে | 
আদৃষীষ্ট । .আদৃত। আদৃষাতাম্। ধৃঙ২ অবস্থানে । প্রিয়তে । অথ 

৬। ফিরতৌ লষমে। উপৎ প্রতিষলেতি হুত্রাহুপাদিতি বর্ততে । লবনে কিম্। উপকফিরতি। 
এ হিংসায়াং প্রতেশ্চ। চাছুপাৎ। “উরে! বিদারং প্রতিচম্ষরে নখৈরিতি” মাঘঃ। কর্ণি লিট্। 

ধ্চ্ছতাত।মিতি গুণঃ। 
৮। দৃঙ়আদরে। “তথাত্রিয়ত্তে ন বুধাঃ সুধামগীতি” শ্রীহর্ধঃ। প্রচ্ছ জীগ্নারাম্। জ্ঞাতুনিচ্ছ? 

ম্ীগন।। অত্র জ্ঞপিজ্ঞানে। আ।পজ্ঞপৃধামীৎ অত্র লোপ ইত্যভ্যাসলোগঃ। এণ,লি। প্রচ্ছকঃ 

বৃুঝায়। লঘৃপধ ধাতুর গুণের উত্তর অন্তরঙ্গত্ব হেতু ইন়ঙ্ হয়। রিয়তি। রেতা। 
পিয়তি। পেতা। ধিধাতু ধারণ বুঝায়। ক্ষি ধাতু নিবাস ও গতি বৃঝায়। যুধাতু 
প্রেরপ বুঝায় । সুবত্তি। সবিতা । কৃ ধাতু বিক্ষেপ বুঝায়। কিরতি। কিরতঃ। 

উক্ষার। চকরতুঃ। করিতা, করীতা।। কীর্ধযাৎ। অকারীৎ। 
৬ ছেদার্থ বুঝাইলে উপপূর্বক কৃ ধাতুর উত্তর স্থড়াগম হয়। উপস্কিরতি। 

আট, ও অভ্যাস-ব্যবধান থাকিলেও ককারের পুর্বে জুটহয়। উপাস্কিরৎ। উপচস্কার। 

91; উপ ও প্রতিপূর্বক কৃ ধাতুর শুত্তর হিংসার্থে ন্ট আগম হয়। উপস্কিরতি । 
গ্রতিক্কিরতি । গু ধাতু নিগরণ অর্থাৎ উচ্চারণ বুঝায় । 
আআ) অনাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে গৃ ধাতুর রকারের স্থানে বিকল্পে লকার হয়। 

ও গিলতি, গিরভি। জগার, জগাল। জগরিথ, জগলিথ। গরিরৌ)তা। গলিলৌ)তা । 

ভু ধাতু আদর বুঝামন। আদ্রিয়তে। আদদ্রে। আদদ্রিষে। আদর্তী। আম- 
সিধ্যতে। আদৃষীষ্ট। আদৃত। আদৃষাতীম্। ধৃঙ্ ধাতু অবস্থান বুঝায়। প্রিয়তে । 
দার ১৪টা ধাতু পরশ্মৈপদী। প্রচ্ছ ধাতু জীপ্স! বুঝায় । পৃচ্ছতি। পঞ্রচ্ছ। 

টব ক ):. টং বার্তিকং হুতেষু কৈশ্িৎ শ্রক্ষিপ্তম্। 



২২৬ . শিক্ধাস্তকৌমু্দী। 

পরস্মৈপদিনঃ ষোড়শ । প্রচ্ছঞ্জজ্ৰীপ্পায়াম্। পৃচ্ছতি । পপ্রচ্ছ'। গপ্রচ্ছতুঃ | 
পপ্রচ্ছিথ, পপ্রষ্ঠ। গ্রষ্টী। গ্রক্ষ্যতি। অগ্রাক্ষীৎ। বৃ কিরাদয়ে! 
বৃন্তাঃ। স্থজ ২ বিসর্গে। বিভাষা স্থজিদৃশোঃ । সসর্জ্জিখ, সত্মষ্ঠ। 
অ্রষ্টা। জ্রক্ষ্যতি। শ্ছজিদৃশোর্বল্যমকিতীত্যমাগমঃ | স্জেত্, ্জ্যা। 
অশ্রাক্ষীতৎ। টু মস্জো ৩ শুদ্ধোৌ। মজ্জর্তি। মমর্জজী। মস্জিনশোর্বলীত্তি 
্ুম। মস্জেরম্ত্যাৎ পূর্বেবা শুম্ বাচ্যঃ। ০1 সংযোগার্দিলোপঃ। মমভ্কুথ, 

মমভ্জিথ । মও.ক্তা। মঙক্ষ্যতি। অমাঙুক্ষীত। অমাওক্তাম্। অমাঙ্ঞ,3। 
রুজো ৪ ভঙ্গে। রোক্তা। রোক্ষ্যতি। অরোৌক্ষী। অরৌক্তাম্। ভূজে। ৫ 
কৌটিল্যে। রুূজিব। ছুঁপ৬স্পর্শে। ছোপ্তা। অছৌপ্পীৎ। রুশ ৭ 
রিশ ৮ হিংসায়াম্। তালব্যান্তোৌ । রোফী। রোক্ষাতি | রেষ্ট । রেক্ষাতি । 
লিশ ৯ গতো। অলিক্ষত। স্পৃশ ১০ সংস্পর্শনে । স্গ্রাফা, স্পট । 
স্প্রক্ষ্যতি, স্পক্ষ্যতি । অস্প্রাক্ষীৎ্, অস্পান্সীৎ, অস্পৃক্ষ। বিচ্ছ ১১ 
গতৌ। গুপধূপেত্যায়ঃ। আর্ধধাতুকে বাঁ । বিচ্ছায়তি। বিচ্ছায়াঞ্চকার, 

পৃচ্ছাশবাঁৎ তৎকরোতীতি পিজস্তাৎ গুলি তু পৃচ্ছকং পৃচ্ছ।শব্দস্ব ভিদাদেরাকৃতিগণত্বাদডি সম্প্রসারণে 
বোধাঃ। কিরাদয়ে। বৃত্া হইতি। এতে চ. ভূষা কর্মমকিরাদিমনামিতি বক্ষামাণধকৃচিশাদি নিষেধ 
বার্তিকে উপযোক্ষ্যন্তে। কফিরশ্চ পঞ্চভা ইতাত্র পঞ্চভ্য ইতোতছুত্তরপুত্রেহন্ুবৃত্যার্থমিতি বোধ্যম্। 

সসজিথেতি । বিভাবা স্থজিদৃশোরিতি খলি বেট। বিচ্ছ গতো।। তুদদিপাঠসামথ্য।দ।য়প্রতায়াস্তাদপি 
শোন তুশপ । তেন নিচ্ছায়তী। বিচ্ছায়স্তী ইতি নুম্বিকল্পঃ। কেচিত্ত তুদারদিপাঠসামর্থ্যাদয়- 
প্রত্যন্ত পাক্ষিক$ং স্বীকৃত্য বিচ্তী বিচ্ছ্ডী ইতি নুশ্থিকল্পং বিছতি বিছতঃ বিছন্তীত্যাদিরপাণি 

পপ্রচ্ছতুঃ। পপ্রচ্ছিণ, পশ্রষ্ঠ। প্রষ্টী। প্রক্ষ্যতি। অপ্রাক্ষীৎ। কিরাদি ধাতু সমাপ্ত 
হইল । স্থজ ধাতু 'বিসর্গ অর্থাৎ ভাগ করা বুঝায়! “বিভাষ! হাজি দৃশোঃ” এই সুত্র 
ঘারা, সনর্জিণ, সম্মষ্ঠ। অত্টা। অ্ক্ষাতি। “স্যজিদৃশোর্বল্যমকিতি” এই সুত্র দ্বার 
 অমাগম হয় । স্যজেত স্জাৎ্। অআক্ষীৎ। টুমস্জ ধাতু শুদ্ধি বুঝায়। মজ্জতি। 
মমজ্জব । "মনস্জিনসোর্বলি” এই স্তর দ্বার! গ্রম্ অগম হয়। মস্জ ধাতুর অস্কভাগের 

পূর্বভাগম্থানে ভুম্ হয়, ইহা বক্তব্য এনং সংযোগের আদির লোপ হয়। .অমড্কৃথ, 

মমজ্জিথ | মঙ্ক্রা। মও্ক্ষ্যতি। অমাঙ্ক্ষীতৎ। অমাঙ্ক্তাম। অমাড্ক্ষুঃ |» রজ 
ধাতু ভঙ্গ বুঝায়। রোক্তা। রোক্ষ্যতি। অরৌক্ষীৎ। অরৌক্তাস্। ভূজ ধাতু 
কুটিলতা বুঝায় । রুজি ধাতুর ন্যায় ইহার রূপ হইবে। ছুপ ধাতু স্পর্শ বুঝায়। 
ছোপ্তা। অচ্ছোগ্পীৎ। রুশ ও রিশ ধাতু হিংস! বুঝায়। এই ছইটা ধাতু তালব্যাস্ত। 
রোষ্টা। রোক্ষ্যতি। রেষ্টা। রেক্ষ্যতি। লিশ ধাতু গতি বুঝায় । অঙিক্ষৎ। স্পৃশ 
ধাতু সংস্পর্শন বুঝায় । স্পষ্ট 1, স্প্র্।। শ্্রক্ষাতি, ম্পর্্যতি । অশ্প্রাক্ষীৎ, অন্পাঙ্ষ্াৎ। 
অন্পৃর্ণ২। বিচ্ছ ধাতু গতি বুঝায় ॥ : *গুপধুপ” এই সুত্র হারা দিত্য আর কআাদেশ হয় । 



তি্ততুদাদিপ্রকরণস্। [ হ২৭ 

বিবিচ্ছ। বিশ ১২৪তবেশনে | বিশতি ৷ বেষ্উ। মৃশ ১৩ আমর্শনে। আমর্শনং 
স্পর্শ; । অত্রাক্ষীৎ্। অমার্ষাৎ্, অন্ৃক্ষতৎ। পুদ্র ১৪ প্রেরণে। কত্র্ভি- 
প্রায়েছপি ফলে পরস্মৈপদার্থঃ পুনঃ পাঠঃ । ষদ্৯ ১৫ বিশরণগত্যবসাদনেষু। 
সীদতীত্যাদি ভৌবাদিকবৎ ইহ পাঠো নুম্বিকল্লার্থঃ। সীদতী, সীদস্তী । 
স্বাদে পাঠস্ত গার্থঃ।. জাদঃ। স্বরার্থ্চ। শবনুদাত্তঃ | শস্তৃদাত্তঃ ৷ শদ৮ 
১৬ শাতনে । স্বরার্থ এব পুনঃ পাঠঃ । শতা তু নাস্তি। “শদেঃ শিতঃ” ইতি 
আত্মনেপদোক্ডেঃ | অথ ষট. স্বরিতেতঃ । মিল ১ সঙ্গমে । মিল ২ সংশ্লেষণে 
ইতি পঠিতম্ত পুনঃ পাঠঃ কর্রভিপ্রায়ে তঙর্থঃ। মিলতি। মিলতে। 
মিমিলে। মুচ্৯ ৩ মোক্ষণে। 

৯। শেমুচাদীনায। ৭1 ১। ৫৯। 

নুম্ শ্যাত। মুঞ্চতি। মুঞ্চতে। মোক্তা। মুচ্যাৎ। মুক্ষীষট । 
অমুচণু। অমুক্ত। অমুক্ষাতাম। লুপ্্৯ & ছেদনে। লুম্পতি। লুল্পতে । 
অলুপতু। অলুপ্ত। বিদ্৯ ৫ লাভে । বিন্দতি। বিন্দতে। বিবেদ। বিবিদে। 
ব্যাক্রভৃত্যাদিমতে সেট্কোহয়ম্ । বেদিতা । ভাষ্যাদিমতেহুনিট্কঃ । 

বেতা1। পরিবেত্বী। পরিরর্জনে। জ্ঞোন্ঠং পরিত্যজ্য দারানগ্ীংশ্চ লব্ধ- 
বানিত্যর্থঃ। তৃণ্তৃচৌ । লিপ ৬ উপদেহে। উপদেহো বৃদ্ধিঃ। লিম্পতি । 

চোদালহ্ত্ডেযাস্ত মতে তুদাদিপ1ঠস্ত কেবলে চরিতার্থতবাদায় প্রত্তায়ান্তাচ্ছবেব। তেন বিচ্ছায়স্তী ইতি 
নিতামেব শপ্নে।রিতি মুম্। পঠিতন্তেতি। অন্মর্নেব গণে পরন্সৈপদিধু পঠিতন্তেত্যর্থঃ। তওর্থ 
ইতি। পূর্বধপাঠন্ত সংঙ্গেষেণ কব্রভিপ্রায়েহপি পরন্রৈপদার্থঃ | ৪০ 

কিন্তু আর্দধাতুক স্থলে বিকল্পে হয়। বিচ্ছায়তি । বিচ্ছায়াঞ্চকার। বিবিচ্ছ। বিশ ধাতু 
প্রবেশ বুঝায়। বিশতি। বেষ্টা। মৃশ ধাতু আমর্শন বুঝায়। আমর্শন শবে স্পর্শ । 
অস্ত্রাক্ষীৎ, অমার্্াৎ, অমুক্ষৎ। ণুদ ধাতু প্রেরণ বুঝায় । ফপ, কর্তার অভিপ্রেত 
হইলেও পরশ্মৈপদার্থ পুনঃ পাঠ করিয়াছেন। ষদ্» ধাতু বিশরণ, গতি ও অবদাদন 
বুঝায়। সীদতি:' ইত্যাদি ভাদিগণীয়ের ন্যায় এস্থলে পাঠ করাতে ইহার্দের উত্তর বিকল্পে 
মুম্ হয়। সীদতী, সীদস্তী । ণকারার্থ জলাদিগপ মধো পাঠ করিয়াছেন । সাদঃ। স্বার্থে 
শপ্ অনুদাত্ত এবং শ উদাত্ত । শদ্* ধাতু শাতন বুঝায়। স্বরার্থেই ইহার পুনঃ পাঠ 
হুইয়াছে। শত প্রত্যয়ের কোন প্রয়োজন নাই । ভবিষ্যতে যাহার স্থানে শিৎ আদেশ 
হয় এরূপ শদ ধাতু আত্মনেপদী। অনস্তর'৬্টা আত্মনেপদী ধাতু কথিত হইতেছে। 
মিল ধাতু সঙ্গম বুঝায়। মিল ধাতু শ্লেষণ বুঝায়। এইরূপ একবার পঠিত ধাতুর 
' পুনঃ পাঠ কর্রভিপ্রার়ে তঙ. বিধানার্থ। মিলতি । মিলতে । মিমেল। মিমিলে | 

সু ধাতু মোন বুঝার । 



২৩৩ সিদ্ধাস্তকৌমুদী 1 

ক্ষোতত1।। অক্ষুদ্, অক্ষৌখসীৎ। অক্ষুত্ত। যুজির্ ৭য়োগে। যোক্তা। 
উচ্ছৃদির্ ৮ দাপ্তিদেবনয়োঃ। ছুণত্তি। ছৃত্তে । চচ্ছর্দ | "সেই সিচীতি*বেট। 
চচ্ছ্দিষে, চচ্ছৃৎসে | ছর্দিতা | ছর্দিষ্যতি, ছত্ত্যতি । অচ্ছৃদত । 
অচ্ছদাীঁও। অস্ছপ্দিষ্ট। উ তৃদির্ ৯ হিংসানাদরয়োঃ | তৃণস্তীত্যাদি। কৃতী ১ 
বে্টনে। পরন্রৈপদী। কৃণত্তি। আর্ধধাতুকে তৌদাদিকবৎ। প্রি ইন্ধী ১ 
দীপ্তো। ত্রয় আত্মনেপদিনঃ। 

২। শ্রান্নলোপঃ | ৬। ৪1 ২৩। 

শ্রম; পরশ্ঠ নম্ত লোপঃ স্যা। শ্রমসোরল্োপঃ | ইন্ধষে। ইন্ুসে। 
ইন্ধিত। | ইন্ধে। এন্ধ। এন্ধাঃ। খিদ ২ দৈম্যে। খিম্ভতে। খেত । বিদ ৩ 
বিচারণে। বিস্তে। বেতা। অথ পরস্মৈপদিনঃ | শিষ্৯ ১ বিশেষণে । 
শিনগ্ি । শিংষ?। শিংষস্তি। শিশেষিথ। শেষ্টী। শেক্ষ্যতি। হোর্িঃ ॥ 
জশ্ত্বম | বরে! ঝরীতি বা.ডলোপঃ। অনুস্বারপরসবণৌ”। শিপ্চি, 
শিগুটি । শিনষাণি। অশিনট্ । ৯দিত্বাদউ | অশিষ। পিষ্» 
২ সঞ্চুর্ণনে। শিষিব। পিনগ্টি। ভঞ্জে। ৩ আমর্দনে। ভনক্তি। বভঞ্রিথ, 
বভগ্ক্থ। ভডক্তা। ভুজ ৩ পালনাভ্যবহারয়োঃ। ভূনক্তি। ভোক্তা। 
ভোক্ষ্যাতি। অভুনক্। তৃহ ৫ হিসি ৬ হিংসায়াম। 

সিপিদশ্চেতি রর্বা। এবমভিন ইতাত্রাপি। উদ্দির। উকারং জ্তায়ামিত্িকল্ার্থঃ। ছৃত1। 
ছর্দিহা। ইদ্ পক্ষে ন তরু] সেডিতি কিন্বনিষেধাদ্ গুণ: | 

২। শ্সানলসজেপপ। অস্ত সুখোদ।হরণম্। অনক্তি। স্সান্ধিতাৎসষ্টমকারানুদ্ধন্ত শ্সমো। গ্রহণ- 
মিতাহ। শ্রম পরস্তেতি । এব যজধাচেতি বিশ্মশবন্ত।মি শুটি বিশ্লানামিত্যত্র লক্ষণপ্রতিপদোক্ত- 

রনির প্রবৃত্ত্যা নলোপশক্কেব নাস্তীত্যাহঃ | ইন্থে, ইন্ৎসে। শ্রমে! নকারহ্য সুধা র- 

পরসবণো। 

ধাতু বিরেচন বুঝায় । রিণক্তি। রিওক্তে। রিরেচ। বিরিচে। রেক্ত1।। অরিণক্। 
অরিচৎ। অট্রক্ষীৎ । অরিক্ঞ। বিচির ধাতু পৃথকৃভাব বুঝায়। বিরক্তি । 
বিঙ.ক্তে। ক্ষুদির্ ধাতু সম্পেষণ বুঝায়। ক্ষুণত্ত। ক্ষুস্তে।” ক্ষোত্তা। অক্ষুদৎ। 
অক্ষৌংসীং । অক্ষু্ত। যুজিন্ ধাতু যোগ বুঝায় । যৌক্তা।' চ্ছদির্ ধাতু দীর্চি ও 
পাশ ক্রীড়া বুঝায়। ছৃণত্তি। ছৃত্তে। চচ্ছর্দ। দসেইপিচি” এই সুত্র দ্বার বিকল্পে 
ইটু হয়।. চচ্ছদিষে, চচ্ছুৎসে। ছদ্দিতা। ছর্দিযাতি। ছত্ন্তি। অচ্ছ্দৎ, 
অদীৎ। অঙ্ছ্দিষ্টি। তুদির্ ধাতু হিংসা! ও অনাদর বুঝার । তৃণত্তি। ইত্যাদি । ক্বতী 
ধাতু বেষ্ন বৃঝায়। ইহা পরন্মৈপদী। ক্ৃণত্তি। আর্থীধাতুক বিভক্তি স্থলে ইছার রূপ 
তুদণদিগণের স্তা় হইবে। 'ইন্ধী ধাতু দীন্তি বুঝায়। এই তিনটা ধাতু বত্মনেপদী $. 



ভিউক্তরুধাদি প্রকরণ . ২৬১ 

৬। তৃণ্হ ইমৃ। ৭। ৩। ৯২। 

-- ভূহঃ আমি. কৃতে ইমাগমঃ শ্ঠান্ধলাদ্দৌ পিতি। তৃণেটি। তৃণ্ঃ। 
উতর্থ। তর্হিত!। অতৃণেট, । হিনভ্তি। জিহিংস । হিংসিতা। 

উন্দী ৭ ক্রেদনে। উমত্তি। উল্তঃ। উন্দতি। উন্দাঞ্চকার। ওম । 
শুস্তাম্। ওঁন্দন। ওন$, গন । গুঁনদম্। অন্জ ৮ ব্যক্তিত্রক্ষণকাস্তি- 
দাতিযু । অনভ্তি। অড্ভ্তঃ। অগ্রস্তি। আনগ্র। আনঞ্জিথ, আনঙ্ক্থ | 

উত্ত্তণ। অঞ্জিতা। অভ্প্ষি। অনজানি। আনক্। 

৩। তৃপ্হ ইম্। তৃহ ইতি বক্তবো মন্সো গ্রুহণং বিশেধবিছিতেন ইম] সম বাধো ম। ভুদিতোব- 

গর্থম। ন চ তৌদাদিকশ্ত তৃহু ইতান্ত ব্যাবৃত্্যর্থমেবান্তিতি শক্কাম। ততঃ পরশ্তঠ হলাদেঃ পিতঃ 
নার্বধাতৃকণ্ড বিকরণেন ব্যবধানাৎ। নাভান্তস্তাচি পিতীতাতঃ পিতীতি উতো বৃদ্ধিরিতাতো। হলীতি 
চ বর্ততে তদাহ। হলাদৌ পিতীতি। প্রতায়লোপে প্রতায়লক্ষণমিতি শুত্রস্থভাষাকারীয় নি্র্ষে তু 

হলীতি নান্ুবর্তে কিন্তু পিরীতি অনুবর্ততে এব। তেন ভূঢ ইত্যত্র নাতিপ্রসঙ্গঃ। ন চ হলীতাননু- 

বৃতে। তৃণহানীত্যত্রাতিপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্। অচিমেত্ন্থবপ্তনাৎ। উন্দী। র্েদনমার্্রীভাবঃ। অগ্র,। 
ধ্যক্তিরখিবেচনন্। অক্ষণং সিগ্ধত। | 

২। শ্রমের পর নকা'রের লোপ হয় এবং শ্রম আগম ও অস ধাতুর অকারের লোপ 

হয়। ইন্ধে। ইন্তসে। ইন্ধিতা। ইন্ষৈ। এ্রন্ধ। প্রন্ধাঃ। খিদ ধাতু দৈহ্ বঝায়। 
খিস্তে। খেতা। বিদধাতু বিচারণ বুঝায়। বিস্তে। বেতা। অনন্তর পরন্মৈপদী 
ধাতু । শিষ্* বিশেষণ বুঝায়। শিনন্টি। শিংষ্ঃ। শিহষস্তি। শিশেধিখ । শেষ্টা। 
শেক্ষ্যতি । শিষ ধাতুর উত্তর হিম্থানে ধি ও জশ্ত্ব হয়। “ঝারোঝরি”এই স্থত্র দ্বার] বিকল্লে 
ডকারের লোপ; অন্রস্থার ও পরনবর্ণ হয়। শিণ্ি, শিগুটি। শিনষাণি। অশিনট্। 

*কার ইৎ ধাতুর উত্তর অঙ হয়। অশিষৎ। পিষ্ঃ ধাতু সঞ্চণন বুঝায় । ইহার 
রূপ শিষ ধাতুর ন্ায়। পিনষ্টি। ভন্জ ধাতু আমর্দন বৃঝায়। ভনক্কি। বতজিথ। 
বতঙকৃণ। ভঙক্তা। তুজ ধাতু পালন ও অভ্যবহার অর্থাৎ ভোজন বৃঝায়। 
ভুনক্ি। তোক্তা। ভোক্ষ্যতি । অভুনকৃ। তৃহ ও হিসি ধাতু হিংসা বুঝায়। 

৩। হুলাদি পিৎ পরে থাকিলে তৃণ্হ ধাতুর উত্তর স্্ম্ হইলে তাহার উত্তর 
ইমাগম হয়। তৃণেড়। তৃণ্ঃ। ততর্থ। তর্থিতা। অতৃণেট । হিনস্তি। 
জিভিংস। হিংসিতা। উন্দী ধাতু ক্রেদন বুঝায়। উনত্তি। উত্তঃ। উন্দতি। 
উন্নাঞ্চকার। ওন২।' ওস্াম্। ওন্দন। ওনঃঃ গুনৎ। ওনদম্। অন্জু ধাডু 
বাক্ষি, মর্ষণ,* ভক্ষণ, কান্তি ও গতি বৃঝায়। 'অনস্তি। অউক্তঃ।  অগ্জন্তি। 
১১ আনগ্তিথ। আনঙক্থ। অঙক্তা | অঞ্জিতা%। অঙ.দ্ধি। অনজানি। 

আনক। | রর 
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81 অঙ্জেঃ পি । ৭1 ২। ৭১. 
অগ্রেঃ সিচে। নিত্যমিট্ স্যাৎ। আপ্তীত। তঞ্চ, ৯ লঙ্কোচনে। তঙুণ 

তঞ্চিতা। ওবিজী ১০ ভয়»লনয়োঃ। বিনজ্তি। বিঃ কঃ বিজ ইড়িত্তি 
ডিত্বম্। বিবিজিথ। বিজিতা। অবিনক্ । অবিজীৎ। বৃজী ১৯ বর্জন । 
বৃণক্তি। বর্ভিতা। পৃচী ১২ সম্পর্কে। পৃণক্তি। খা 0 

ইতি রুধাদয়ঃ | 

অথ তিঙস্ততনাদিপ্রকরণয্ | 
অথ সপ্ত স্বরিতেতঃ ৷ তনু ১ বিক্তারে । “তনাদিকঞ্ভ্য উঃ৮। তনোতি। 

তহ্বঃ। তন্গুবঃ | তনুতে। ততান। তেনে । তনু । অতনীতু অতানীৎ। 

১। অভনাদিভ্যস্তথাসোত। ২।৪। ৭৯। 

তনাদেঃ সিচো। বা লুক্ ্ঠান্তখাসোঃ। থাসা সাহচর্ধ্যান্দেকবচনং 
তশব্দে। গৃহাতে । তেনেহ ন। যুয়মতহনিষ্ট, অতানিষ্ট। “অনুদাত্তোপ- 
দেশে” ত্যনুনাসিকলোপঃ। তি । অতত, অতনিষ্$ট | অতথাঃ, 

“৪1 অগ্রেঃ দিচি। নিতামিট্ স্যাদিতি। বিভাঘাগ্রহণং নানুবর্ততে ইতি ভাবং। সিচি ফিম্। 
অরভা। পৃচী। ঈদিতালিই।যাং নেটু। পৃক্তঃ। অপৃক্ত এক।লিতাত্র নঞ্পুর্ববঃ | 

ইতি রুধাদয়ঃ। 
১। অতনিষ্ট অতানি-ষ্কতি । তত্বস্থমিপামিতি তাদেশঃ। অতো হলদেয়িতি বা বৃদ্ধিঃ। আত. 

তেতি। তনাদিত্যস্তখ।সেরকিতি সিজ্লুকামুনাদিকঙোপঃ। অভনিষ্টেতি। লুগভাবপক্ষে ইট্। 

৪। সিচ্ পরে থাকিলে অন্জ ধাতুর উত্তর সিচের স্থানে ইটু হয়। আল্জীৎ। 
তঞ্চ ধাতু সংকোচন ব্ঝার। তওক্তা, তাঁঞজতা।. বাজী ধাতু ভয় ও চলন বৃঝায়। 
বিনক্কি। বিঙ.ক্তঃ। “বিজ ইট” এই স্ত্র দ্বারা ডিত্বহয়। বিবিজিথ। বিক্রিত । 
'অবিনক্। অবিজীৎ। বৃী ধাতু বর্জন বুঝায়। বুণক্তি। বর্জিতা। পৃচ ধাতু 
সম্পর্ক বুঝায় । পৃৃক্তি। পপর্চ। ইতি রুধাদয়ঃ | 

তন ধাতু বিস্তার বুঝায় । এই অবধি ৭টা উভয়পদী ধাতু । তনাদিগণীয় ধাতু ও 
ক্কঞ ধাতুর উত্তর - উ প্রন্যায় হয়। তনোতি। তম্বঃ, তন্ুবঃ। হানা ততান। 
তেনে । তন্তু । অতনীৎ, অতন্দীৎ। রি 

১। তকার ও থাস্ প্রতায় পরে থাকিলে তনাদিগণীয় ধাতুর উর বিকল্পে: সিটের 
লুক্ হয়। থাস্ প্রত্যয়ের সাহচর্য বশতঃ একবচনাস্ত ত শব্্ও গৃহীত- হইয়ীছে'। 
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 অতনিষ্ভীঃ। খখু ২ দানে। সনোতি। সন্ুতেঞ্জ “যে বিভাষা”। সারীত, 
সৃন্তাৎ। জনসমেত্যাত্বম। অসাত, অসনিষ্ট। অসাথান অসর্িষঠাঃ। 
কণু ৩ হিংসার়াম্। ক্ষণোতি। ক্ষণুভে। ক্্যন্তেতি ন বৃদ্ধিঃ। জক্ষণীৎ। 
অক্ষত, অক্ষণিষ। অক্ষথাঃ, অক্ষণিষ্ঠাঃ। এক্ষিণু ৪ চ। উপ্রত্যয়নিমিতো 

 লঘুপধগুণঃ | , সংজ্ঞাপূর্ববকো। বিধিরনিত্য ইতি ন ভবতীত্যাত্রেয়াদয়ঃ। 
ভবতীত্যেবেত্যন্তে । ক্ষিণোতি, ক্ষেণোতি। ক্ষেণিতানি। ক্ষেণিতাসে। 
অক্ষেণীত। অক্ষিত, অক্ষেণিষট। খণু ৫ গতৌ। ঞণোতি, অর্পোতি। 
অপুতঃ। অর্পুবন্তি। আনর্ণ। আনৃণে। অর্ণিতাসি। আর্পাৎ। আর্ত, 
আর্পিষট। আর্থাঃ, আর্নিষ্ঠাঃ। তৃণু ৬ অদনে। তৃণোতি, তর্ণোতি। তৃথুতে, 

. তণুতে। দ্বপু ৭ দীপ্তৌ। জঘর্ণ। জদ্বণে। অথ দ্বাবনুদান্তেতৌ। বনু ১ 
যাচনে। বনুতে। ববনে। চান্দমতে পরস্মৈপদ্রী। বনোতি। ববান। 
মনু ২ অববোধনে | মন্ুতে। মেনে । ডুকৃঞ ১ করণে । করোতি। “অত 
উৎ্ সার্ববধাতুকে”। কুরুতঃ। যণ্। “ন ভকুচ্ছু'রামিতি” ন দীর্ঘঃ। কুর্ববস্তি | 

যু দানে। নাস্তোহয়ং পকারস্ত লাক্ষণিকঃ। তেন বঙ্লুফি সংসত্ভি ইত্যাদাবনুস্বারপরসবণোঁ। ক্ষণু 
ছিংসায়াম্। ক্ষিণু চ ইমাবপি লাক্ষণিকণকারৌ তেন চিক্ষত্তি। ক্ষত্তি ইত্যত্রানুস্বররপরসবণোঁ। 
মিচো লেপ ইতি। নচান্সিন্ পক্ষে প্রত্যয়লক্ষণপ্রবৃত্য1! অকৃত্যেত্যত্র গ৭: গ্চার্দিতি বাচ্যম্। উশ্চেতি 
'সিচঃ কিন্তবেন তম্নিষেধাৎ। 

সেই হেতু যুয়মতনিষ্ট, অতানিষ্ট। এস্থলে সিচের লুক হয় নাই। “অনুদাত্তোপদেশে” 
এই সুত্র দ্বারা তঙ্ পরে থাকিলে অন্ুনাসিক বর্ণের লোপ হয় । অতত,অতন্গিষ্ট । অতথাঃ, 
অতনিষ্ঠাঃ। যণু ধাতু দান বুঝায়। সনোতি। সম্গুতে। “যে বিভাষা” এই সুত্র দ্বার! 
যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে জন, সন ও খন ধাতুর অকার স্থানে বিকন্ে আকার 
হয়। সায়াৎ। সন্তাৎ। “জন সন” এই সুত্র বার আত্ব হয়। অসাত, অসনিষ্ট। 
অসাথাঃ, অপনিষ্ঠাঃ। ক্ষণু ধাতু হিংসা বুঝায়। ক্ষণোতি। ক্ষণুতে। দন্ধাত্ত* 
এই স্তর দ্বার! বৃদ্ধি হইবে না। অক্ষণীং। অক্ষত, অক্ষণিষ্ট । অক্ষথাঃ, অক্ষণিষ্ঠাঃ । 
ক্ষিণু ধাতু ও উক্তার্ঘক। উ প্রত্যয় হেতু লঘুপধার গুণ হয়। “সংজ্ঞাপুর্ববক বিধি 
জনিত্য” এই ন্ায়ান্ুসারে গুণ হইবে না, ইহ! আত্রেয়াি মুনির মত, অন্ত মতে গুণ 
হইবে । ক্ষিণোতি, ক্ষেণোতি। ক্ষেণিতাসি, ক্ষেণিতাসে। অক্ষেনীৎ। অক্ষিত, 
অক্ষে৭িষ্ট। খণু ধাতু গতি বুঝার, খণোতি। অর্ণোতি। অগুর্তঃ। অগুবস্তি ।. আনর্ণ। 
আনথে। অর্ণিতাসি। আর্পোৎ। . আর্ত, আণিষ্ট। আর্থাঃ, আর্ণিষ্ঠাঃ। তৃণু 
“তু. অদনও বুঝায় । হৃণোতি, তর্ণোতি। তৃগুতে, তগুতে। স্বণু ধাতু দীপ্তি 
ঝুঁকায়।. জপ, জদ্বণে। অনস্তর- ছুইটা ধাতু আত্মনেপদী। বন্ধ ধাতু যাঁচন বুঝায় । 
নধ্ঘভ.। রবনে। চান্দ্র মতে এই. ধাতু পরন্মৈপদী। বনোতি। ববান। স্্থ 

- কি (৩০) 



১৪ ৰ্ 
২। নিত্যং করেতেঃ। ৬1৪1 ১০৮৭ - 

করোতেঃ প্রত্যয়োকারস্য নিত্যং লোপঃ স্যাঘ্ময়োঃ পরয়োঃ ৮. 
কুর্মঃ। চকর্থ। কর্তী। চকৃব। করিষ্যতি। 

শাঁচ রর 

৩। যেচ। ৬1৪1 ১০৯। 

কঞ উলোপঃ স্াদ্যাদৌ প্রত্যয়ে পরে। কুর্ধ্যাৎ। আশ্লিষি। 
ক্রিয়া । কৃষীষ$। অকার্ধীৎ। তনাদ্বিভ্য ইতি লুকোশভাবে ্া্গাদিকি 
সিচো লোপঃ। অকৃত। অকৃথাঃ। 

৪। সম্পধুর্পেভ্যঃ করোতে। ভূষণে। ৬। ১। ১৩৭ 
৫ | সমবায়েচ। ৬1১। ১৩৮। টি * 

সম্পরিপূর্বব্ত করোতেঃ স্ুট, স্যান্তূষণে সঙ্বাতে চার্থে। সংস্করোতি | 
অলঙ্করোতীত্যর্থঃ। সংহ্কুর্ববস্তি। সঙীভবস্তীত্যর্থ । সম্পূর্ববস্থয কচিদ- 
ভূষণেহপি স্থুট,। সংস্কতং তক্ষ্যা ইতি জ্ঞাপকাৎ্। পরিনিবিভ্য ইতি- ঘঃ।. 

পরিক্করোতি। “সিবাদীনাং বা”। পর্য্যক্কার্ধাৎ । পর্য্যস্কার্ধাৎ। 

ধাতু অববোধন বুঝায়। মন্গতে। মেনে। কৃঞ ধাতু করণ বুঝায়। করোতি। 
সার্বধাতুক . প্রত্যয় পরে থাকিলে অকারের স্থানে উকার হয়। ৪০৪ নী 
পন তকুচ্ছরাং এই সুত্র ছার! দীর্ঘ হয় না। কৃুর্ববস্তি। 

২। ব ও মৃপরে থাকিলে কৃধাতুর উত্তর প্রতায়ের উকারের নিত্য লোপ হ্র়।, 
কুর্ব্বঃ। কুর্মঃ। চকর্থ। কর্তী। চকুব। করিষ্যতি। 

৩। যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে কৃ ধাতুর উত্তর উকারের লোপ-.হয়। 
কুর্যাৎ। আশির্সিঙে।. ক্রিয়াং। কৃষীষ্ট। অকার্ষীৎ। পতনাদিভ্যঃ* এই: হত বারা 
লুকের অভাবে “হ্ম্বাদঙ্গাৎ” এই স্থত্র দ্বারা সিচের লোপ হয়। অকত। অকথীঃ। 

৪1৫1 ভূষণ ও সমূহার্থ গম্যমান হইলে সম্, পরি ও উপ-পর্ববক ক ধাতুর উতর 
স্থট আগম হয়। সংস্করোতি। অর্থাৎ অবসঙ্কৃত করিতেছে । সংসুর্া্তি । অর 
সকলে একত্রিত হইয়া দলবদ্ধ হইতেছে। সংস্কতং ভক্ষ্যা। এইরূপ জ্ঞাপক তু 
সংপূর্ববক ক ধাতুর উত্তর. কখন কখন ভূষণভিননার্থেও স্ট্ হয়। পরি, নিও বি: পুর্ব 
কক ধাতুর উত্তর বিিত সুটের সকারের বন্ধ হয়। পরিফরোতি। সিবাদিয় "মার 
বিফলে য্ হয়। পরধ্ক্কারবীৎ। . পরযস্থর্বীৎ। 



[তওসতৃনাদিত্রকরণম্। .. ২৩৪৫ 

৬. -সউপাৎপ্রতিযক্কবৈকৃতবাক্যার্াহারেছু চ। ৬১১৩৯।, 
উপাৎ ক₹ঞ ছুই-্তাদেষ্ধেবু। চাত প্রাগুক্তয়োররঁয়োঃ। প্রতিবত্ধো 

:? গুণাধানম্। বিকৃতমেব বৈকৃতং বিকারঃ। বাক্যম্তাধ্যাহারঃ আকাঙিক্ষ- 
রঃ তেকদেশপুরণম্। উপস্কতা কম্চা। অলঙ্কৃতেত্যর্থট। উপস্কৃত৷ ব্রাঙ্মণাঃ ।. 
লয়ুদিতা' ইত্যর্চ। এধোদকন্যোপন্কুরুতে । গুণাধানং করোতীত্যর্থঃ। 
_এউপস্কতং ভূত্ক্তে। বিকৃতমিত্যর্থ। উপস্কতং ত্রতে। বার্যাধ্যাহারে 

. হ1 হুট্ কাৎপূর্ববহঃ। ৬1 ১। ১৩৫। 
_* অড়ভ্যাসব্যবায়েহপীত্যুক্তম্। সঞ্চস্কার।  কাৎপুর্বব ইত্যাদি ভাষ্যে 
প্রত্যাখ্যাতম্। তথাহি পুর্ববং ধাতুরুপতর্গেণ যুজ্যতে। অন্তরঙ্গত্বাৎ সুট্ 
ততো দ্বিত্বমূ। এবঞ্চ খতশ্চ সংযোগাদেগ্ডণঃ | সঞ্চস্করতুঃ। “কৃস্থভৃ” সূত্রে 
তে! ভারদাজস্তেতি? সুত্রে চ কৃঞ্জোহস্ুট ইতি বক্তব্যম্।০। তেন সন্ুট্কাঁৎ 
পরস্তেই। সঞ্চক্করিথ। সঞ্চস্করিব। গুপোইস্তীতি সূত্রে নিত্যং ছন্দপীতি 
উন নিত্যং যঃ সংযোগাদিস্তস্তেত্যর্থাৎ স্থটি গুণে। 
ন। সংক্ষিয়াং। খতশ্চ সংযোগাদেরিতি লিঙ্সিচোর্নেট,। একাচ উপ- 
দেশে ইতি ই ইত্যনুবর্ত্য উপদেশে ধঃ সংযোগাদিরিতি ব্যাখ্যা- 
নাৎ। সংস্কষীষফ। সমস্কত। মমস্কষাতাম্। 

ইতি তনাদয়ঃ ॥ 

51 সত ইতি বৃত্তিস্থপাঠং বিহায় ভাষ্যবার্তিকানুসারেণাহ। সম্পরিভ্য।মিতি। 
' ইতি তনাদয়ঃ। 

৬) প্রতি, বৈকৃত ও বাকোর অধ্যাহারার্থে উপপূর্মক রু ধাতুর উত্তর 
হুট: আগ হয়। চকার দ্বারা প্রাগুক্ত অর্থে অর্থাৎ ভূষণ ও. সমৃহার্থেও হয়। 

 জ্ীতিযত্ব শবে গুণাধান বুঝায় । বৈরুত শর্ষে বিকার | বাক্যাধ্যাহার অর্থাৎ 

 আকাজ্কিত.বিষয়ের একাদেশ পুরণ। উপস্কৃতা কন্তা। অর্থাৎ অলঙ্কৃতা । উপস্তা 
' 'রাঙ্গণাঃ। . 'অর্ধাৎ সমুদ্িতাঃ। এধোদকন্তোপন্কুরুতে | অর্থাৎ গুণাধান করিতেছে ।, 
উপন্ৃতং ..তৃত্ক্ে। অর্থাৎ বিকৃতভাবে ভোজন করিতেছে। উপস্কতং ব্রতে। 
জর্থাৎ, হাঁক অধ্াহার পূর্বক বলিতেছে। | 
রঃ নব -জ্াসের ব্যবায়ে ও ককারের পুর্বে ছুট আগম হয়। মঞ্চস্বার |, “কাৎপূ্ঘ* 
(হর্াছি:: ভাবো... প্রত্যাধ্যাত: হইয়াছে। পূর্বে ধাতু উপসর্গের সহিত যুক্ত হয়। 
কবিতা হেতু হট হ্য়। তৎপরে স্বত্ব হয় এবং দ্াতশ্চসংযোগাদেগ্ডগ:৭: এই হু 



অথ তিঙন্তক্ক্যাদিপ্রকরণম্ '. 
ভূক্রীএই ১ দ্রব্যবিনিময়ে । 

১। ক্র্যাদিত্যঃ শ্নী। ৩। ১। ৮১। 

ক্রীণাতি। “ঈ হল্যঘোঃ।৮ ক্রীণীতঃ। উত্বাৎ পুর্বৰং বেরন্তাদেশঃ 
পরহ্ান্নিত্যত্বাদন্তরঙ্গত্বাচ্চ । এবং বাস্যান্তাবঃ। ততঃ শ্াভ্যতস্তয়োরিত্যা- 
ল্োপঃ। ক্রীণন্তি। ক্রীণীতে। ক্রৌণাতে। ক্রীণতে। চিক্রায়। 
চিক্রিয়তুঃ। চিক্রয়িথ, চিক্রেথ। চিক্রিয়িব। চিক্রিয়িষে। ক্রেতা। 
ক্রেষ্যতি। ক্রীয়া। ক্রেধীষ্ট। অবক্রৈধীৎ। অক্রেষ্ট। প্রীঞ্ ২ তর্পণে 
কান্তো চ। কান্তিঃ কামনা। প্রীণাতি। অআীনীতে। শ্রীঞ, ৩ পাকে ॥ 
মীঞ ৪ হিংসায়াম্। “হিনুমীন।”। প্রমীণাতি। প্রমিণীতঃ। মীনাতিমিনো- 
তীত্যেজ্বিষয়ে আত্মম্। মমৌ। মিম্যতুঃ। মমিথ, মমাথ। মিমে। 
মাতা । মাস্তি । মীয়াৎ। মাসীষ্ট। অমাসীৎ । অমাসিষ্টাম্ । 
অমান্ত। যিঞ. ৫ বন্ধনে । সিনাতি। সিনীতে। সিষায়। সিষ্যে। 
সেতা। স্কুঞ ৬ আপ্রবণে। 

১। এবং ঝস্তাস্ভাব ইতি। আত্মনেপদেধনত ইতানেন। 

স্বারা খকারাস্ত ধাতুর সং যোগাদির গুণ হয়। সঞ্চস্করতুঃ। পক স্যভৃ* ইত্যাদি হজে 

এবং “্খতোর্ভারদ্া্জন্ত” এই সুত্রে কু ধাতুর উত্তর নট হয় না, ইহ! বক্তব্য। সেই 
হেতু সম্থু্ক ধাতুর উত্তর ইট্ হয়। সঞ্চারথ। সঞ্চস্করিব। “গুণোইন্ীতি* এই 
স্তরে নর “নিত্যং ছন্দসি” এই সুত্র হইতে পনিত্য” পদের অনুবৃত্তি হইতেছে। জুটুপরে 
থাকিলে নিতা যে সংযোগাদি তাহার গুণ হয় ন।। সং স্কিয়াং। “ধাতশ্চ সংফোগাদেঃ” 
এই সুত্র হ্বারা লিও. ও সিচের স্থানে ইট্ হয় না। «“একাচ উপদেশে” এই স্থত্র হইতে 
“উপদেশ” পদের অনুবৃত্ি হইয়া “উপদেশ বিষয়ে যে সংষোগাদি” এইকপ ব্যাখা। 
করিয়াছেন। সংস্কষীষ্ট । সমস্কত। সমস্কষাতাম্। 

ইতি তনাদয়ঃ। 

ভুক্রীঞধাতু দ্রব্য বিনিময় বুঝায়। | 
১। ক্র্যাদিগণীয় ধাতুর উত্তর লা আদেশ হয়। ক্রীণাতি। প্ঈি হলযকোঁঃ 

এই তর দ্বার! সী প্রত্যয়ের আকার স্থানে ঈকার হয়। উদ্বের পুর্বে বি স্থানে 
পরত্ব, নিত্যত্ব ও অন্তরঙ্গত্ব হেতু “অস্ত” আদেশ হয়, এবং ঝ স্থানে আকার হঞ্জ। 
তৎপরে প্শ্নাত্যন্তয়োঃ এই সুত্র দ্বারা! আকারের লোপ হয়, ক্রীণতি। তহীকে। 



্ ভিউস্তক্ষ্াদিপ্রকরণম্। ৩৭ 

0151 -স্তভুত্ততূক্ষভূক্কুভূক্কুঞ্ভ্যঃ কাশ । ৩।১।৮২। 
- টা শ্রা। স্কুনোতি, দ্কুমাতি। স্কুনুতে, স্কুনীতে । চুক্ষাব, চুম্কুবে। 

স্কৌতা। অক্ষৌষীতৎ। অসক্কোষ্ট। স্তম্ভাদয়শ্চত্বারঃ সৌত্রাঃ। সর্বে্ 
রোধনার্ধা ইত্যেকে। মাধবন্তু প্রথমতৃতীয়ো স্তস্তাথে” দ্বিতীয়ো নিক্ষো- 
ষণার্থঃ। চতুর্ধো ধারণার্থ ইত্যাহ। সর্বেব পরস্মৈপদিনঃ। নলোপঃ। 
বিষ্টর্বোতি। বিষ্টভাতি। অবফ্টভ্বোতি। অবস্টভাতি। অবতষ্স্ত। 
ভূত্তম্ভিত্যঙ, বা। ব্যষ্টভণ্, ব্যফন্তীগু। স্তভ্দোতি, স্তভাতি। 

৩। বেঃ স্কভীতেনিত্যম। ৮। ৩। ৭৭। 

বে পরহ্য ক্কভাতেঃ সন্ত যঃ স্যাৎ। বিক্ষভোোতি, বিস্কভাতি। 
ক্কৃভেতি, স্কুভবাতি। 

২। লৌব্রা ইতি ॥। নকারে।পধা ইতাপি জেয়।ঃ। বিষ্টভেতীতি। অনিদিতামিতি নলে।পঃ। 
স্তন্ভেরিতি বত্বম্। ূ র 

৩। বেক্কভূ।তের্নিত্যম্। সিবাদীনাং বেতাতো৷ বেতি নানুবর্তৃতে ইতি ধ্বননার্থমিহ নিত্যগ্রহণম্ । 
বিশ্কভ্!তীতি । স্বভুবতেরিতাত্র শ্রাবিশিষ্টং দূপং ন বিবক্ষিতং কিন্ত ধাতুমাত্রম্ অন্যথ! বিষ্ষভিত- 
মিত্যাদাবপি যত্বং ন স্তাৎ ন চেষ্টাপত্তিঃ ম।ধবা দিগ্রস্থবিরোধাদিতি ভাবঃ। 

ক্রীণাতে । ক্রীণতে। চিক্রায়। চিক্রিয়তৃূঃ | চিত্রয়িথ, চিক্রেথ। চিক্রিক্লিব । 
চিক্রিয়িষে । ক্রেতা । ক্রেষ্যতি। ক্রীয়াৎ। ক্রেষীষ্ট। অক্রৈধীৎ। অক্রেষ্ট। 
গ্রীঞ্্ ধাতু তর্পণ ও কান্তি অর্থাৎ কামনা বুঝায়। প্রীণাতি, প্রীনীতে । প্রীঞ্ ধা 
পাক বৃঝায়। মীএং ধাতু হিংসা বুঝীয়। “হিম্বমীন” এই ত্র স্মরূণ করিলেন। 
প্রমীণাতি। প্রমীণীতঃ। “মীনাতি মিনোতি” ইত্যাদি সুত্র দ্বারা এজ্ বিষয়ে আত্ব 
হয়। মমৌ। মিম্যতুঃ। মমিথ, মমাথ। মিম্যে। মাতা । মাম্ততি। মীয়াৎ। 
মাসীষ্ট। অমাসীৎ। অমাসিষ্টাম্। অমাস্ত। যিঞ ধাতু বন্ধন বুঝায়। সিনাতি। 
সিনীতে। সিষায়। সিষ্যে। সেতা। স্কুঞ্ ধাতু আ প্রবণ অর্থাৎ সম্যক্ প্রবন বুঝায় । 

২। স্তন্ভূ, স্তন্ভু, স্কন্ভূ ও স্কুএ্ ধাতুর উত্তর শু ও শ্রী প্রতায় হয়। দ্কুনোতি, 
স্কুনাতি। হ্ষুছতে, স্বুনীতে। চুন্কাব, ছুস্কবে। ক্কোতা। অক্কৌবীৎ। অস্কোষ্ট। 
স্তন্ভাদি ৪টা সুত্রোক্ত ধাতু সকলেই রোধনার্থক ইহা কেহ কেহ বলেন। মাধব 
মতে প্রথম ও তৃতীয়টা স্তস্তার্থ, দ্বিতীয়টী নিফ্ষোষণার্থ এবং এর্থটী ধারণার্থ। কিন্ত 
সকলগুলি পরশ্মৈপদী। ইহাদের উত্তর নকারের লোপ হয়। বিউভোোতি, বিউভাতি। 
আবইভৌতি, ' অবষ্টভাতি। অবতষ্টস্ত | প্ভৃত্তল্ভূ” এই ুত্র স্বারা বিকল্পে অঙ. 
ক্স বড্ড, ব্যক্স্তীৎ। স্তভোতি, স্তভাতি। 
০০৩) বিপুর্বক স্কভু ধাতুর সকারের যত্ব হয্স। বিষষভোোতি, বিধভৃতি.। 
স্ছুডোতি, ক্ভাতি। ] 



হর 
৪1 হলঃ শ্মঃ শঃজ্কৌ 1 :৩1১। ৮২. 

“হলঃ. পরন্ত শ্্ঃ শানজাদেশঃ স্যান্ধো পরে। সতভান 1: স্ভাঁন: 
স্কভান। ক্ফুভান। পক্ষে স্তভ.মুহীত্যাদি। যুঞ, ৭ বন্ধনে । বুনি 
সুনাতে। যৌভা। ক্রুঞ্, ৮ শক্ষে। ত্রুণাতি:। ক্রুণীতে।* -করির্ী॥ 
করএই৯ হিংসায়াম্। জ্রণাতি, ভ্রলীতে। পৃঃ, ১০ পবনে। .. 

৫1 প্ৃাদীনাং হ্ত্বঃ। ৭1 ৩1৮০। | 

শিতি পরে। পুনাতি। পুনীতে । পবিতা। লুঞ্ ১১ ছেদনে। লুনাতি. 
লুনীতে। স্তৃএ ১২ আচ্ছাদনে। স্তবণাতি। স্তৃণীতে। তস্তরতু । তস্তরঃ. 
স্তরিতা, স্তরীতা। স্তৃণীয়াৎ। স্ত্ণীত। আশিষি। স্তীর্য্যাৎ। লিঙসিচোরিজি 
বেটু। নে লিতি”বৃত ইটো লি দীর্ঘো ন স্যাঁ। স্তরিষীষ্ট। উদ্চেতি কিত্বম্। 
স্তীর্যাষ$। সিচি চ পরশ্মৈপদেঘিতি ন দীর্ঘঃ। অস্তারীশু। অন্তারিষ্টাম্।..অস্ত-. 

, রিষ্ট, অস্তরীষ্ট, অনস্তীর্ট। কৃঞ ১৩ হিংসায়াম্। কৃণাতি। কৃণীতে। চকার । 

৪। হলঃ শ্নঃ। শুভানেতি। অতে। হেরিত্যারস্তসামর্থযাৎ সঙ্গিপাতগরিভাবায়। জপ্রবৃত্তেহেলু'ক্। 
অতএব জহীতাত্র হিলে।পবারণায়েযং পরিভাষা! নোপন্তস্তেত্যাহঃ। বত কৈশ্চিৎ শানজাদেশে 
থাতুপাঠপাঠিতেভ্যঃ পরস্ত পলো] ভবতি নতু সৌত্রেভ্য ইতি ব্যাখ্যায় স্ততীহীত্যুদদাহতং তন্নিস্াদাণং 
মাধবাদিগ্রস্থবিরদ্ধঞ। 

৫। পৃ।দীনাং হুম্বঃ। ভিবুক্ুমুচম।মিত্যতঃ শিতীত্যন্থবর্ততইত্যাহ। শিতি পরইতি। ন লিভীতি ॥ 
অনেন বৃত ইটো। লিডি দীর্ষে। নেভি ক্মরিতদ্। উদ্দোষ্ঠা। দত্তোষ্টোহগি ওষ্টযগ্রহণেন গৃহাত ইত্যাহ।, 

৪। হি পরে থাকিলে হলের পর শঈ স্থানে শাঁনচ আদেশ হয়। শুভান, 
স্তভান। স্কভান, স্কুভান। পক্ষে স্তভূহি ইত্যাদি পদ হয়। যুঞ্ ধাতু বন্ধন 
বুঝায়। যুনাতি। যুনীতে। যোতা। ক্রুঞ্ ধাতু শব্দ বুঝায়। ক্রুণাতি। 
জমীতে | ক্রবিতা। জ্রঞ্ ধাতু হিংস! বুঝাঁয়। ভ্রণাতি। ভ্রণীতে। কথা 
পবন বুঝায় । 

৫ । শিৎ পরে থাকিলে পৃদি ধাতুর হৃস্ব হয়। পুনাতি। পুরীতে। পিতা 
লৃঞ ধাতু ছেদন বুঝায়। জুনাতি। নুনীতে। স্তুঞ্ ধাতু আচ্ছাদন:-বুঝায়:$ 
ভূণাতি। : স্তৃণীতে। তন্তার। তন্তরতুঃ। স্তরিতা, স্তরীতা। স্ণীয়াৎ । নিত ৬ 
আশির্পিডে সীর্ধ্যাৎ। শলিঙ.সিচোঃ» এই স্থত্র দ্বারা! বিকে ইট্ হয়। পন/ লিড 
এই নুত্ দ্বার! লিও. পরে থাঁকিলে বৃত ধাতুর উত্তর ইটের দীর্ঘ হয় না? : শরির 
পউ্চ” এই কুত্র দ্বার! কিত্ব হয়। শ্তীরবা্। সিচ পরে পরশ্থৈপদে দীর্ হয়না 
অন্তারীৎ। অ্ন্তারিষ্টাম্। অন্তরিষ্ট। অন্তরীষ্ট, অস্তাষ্ট। ককঞ্্ ধাতু, হিংসা: বুঝায়? 
'ক্ণাতি। ক্নীতে। চকার। চকরে। বৃঞু ধাতু- বরণ বুঝান্গ 1. ..বৃপাতি ।:: সবক 
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৪০৮০ বসির ন্ট মি 

সে রি টি 
রি ২ চর শখ ্ ু 

-চকরে। * বৃঞ- :58 বরণে । বুপাতি। সমাজে ববার। ৭ ববরে। বরিতা, 
ব্রীড়া।' আশিষি। উদ্দোষ্ঠযপূর্ববন্ত । : বুর্য্যাৎ । বরিষীষ্ট, বুর্ীষী।. 
অারীৎ। -অবারিষটাম্ । অবর্িষ্ট, অবরীষ্ট, অবৃষ্ট । ধুঞ, ১৫. 
কানে । শ্ধুনাতি। ধুনীতে। দুধবিথ, ছুধোথ। ছুধুবিব। ধোত1। 
রিতা । স্তস্থধূঞ্ভ্য ইতীট,। অধাষীৎ। অধবিষ্, অধোষ্ট। অথ 
বর়ীত্যন্তাঃ পরশ্রৈপদিনঃ। শু ১হিংসায়াম্। *শ্দৃপ্রাং হ্রন্দো বোতি” হুম্বপক্ষে : 
যণ্।:: অন্যদা খচ্ছত্যুতামিতি গুণঃ। শশ্রতুঃ, শশরতুঃ॥ শ্রণ্যকঃ কিতীতি- 

নিষেধন্ত ক্র্যাদিনিয়মেন বাধঃ। শশরিব, ' শশ্রিব। শরিতা, শরীতা। 
শৃনীহি। শীর্ষযাৎ। অশারিষ্টাম্ । পৃ ২ পালনপুরণয়োঃ। পপ্রতুঃ, 
পপরতুঃ। আশিষি। পূর্য্যাৎ। বৃ ৩বরণে। ভরণ ইত্যেকে। ভূ ৪ ভত্গনে। 
ভরণেহপ্যেকে। মৃ ৫ হিংসায়াম্। ম্বণাতি। মমার। দূ ৬ বিদারণে। 
দদরতুঃ, দ্রতুঃ। 'জ্ ৭ বয়োহানৌ। বৃ৮ইত্যেকে। ধু ৯ ইত্যন্তে। 
ন্ ১০ নয়ে। কৃ ১১ হিংসায়াম্। খ. ১২গতৌ। খণাতি। অরাঞ্চকার । 
অরিভা, অরীতা। আর্ণাু। আর্ণাভাম্। ঈর্য্যাৎ। আরীৎ। আরিষ্টাম্। 
গৃু১৩শব্দে। জ্যা ১৪ বয়োহানৌ। *গ্রহিজ্যা”। 

বূর্যযািতি বরিবীষ্টেতি। লিঙ্সিচোরাত্মনেপদেধিতি বেট্। টিভি উশ্চেতি লিওসিচোঃং কিনব 
গুপাতাবে সতুযুত্বমূ। 

ববার। ববরে। বরিতা, বরীতা। আশির্পিডে। ওষ্ঠবর্ণ পুর্ব্বক ধাতুর খকার স্থানে 
উকার হয়। বৃর্ধযাৎ। বরিধীষ্ট, বৃ্ষাষ্ট । অবারীৎ। অবারিষ্টাম্। অবরি্, অবরীষ্ট, 
আবৃষ্ট ॥ ধৃঞ্ধাতু কম্পন বুঝায়। ধুনাতি। ধুনীতে। ছুধবিথ, ছধোথ। দুধুবিব । 
ধোঁতা, ধবিত।। “ন্ুস্তধূঞ্ভ্য১” এই সুত্র বারা ধু ধাতুর উত্তর ইট্হয়। অধাবীৎ। 
অধবিষ্ট, অধোষ্ট। অনস্তর বধ ধাতু পর্যযস্ত পরস্মৈপদী। শূ ধাতু হিংস৷ বুঝায়। 

- পশ্দৃত্রাং হুন্থে বা” এই স্থত্র দ্বার! বিহিত হ্বস্ব পক্ষে ষণ্ হয়। অন্যপক্ষে পথাচ্ছত্যুতাং” 
'খাই:সুত দ্বার] গুণ হয়। শশ্রতুঃ। শশরতুঃ ॥ ০শ্রযকঃ কিতি” এই নিষেধ স্থত্রের ক্যাপ 
নিম. স্বার1! বাধ হইবে । শশরিব, শশ্রিব । শরিতা, শরীতা। শৃণীহি। শীর্ষযাৎচ। 
জ্ীরিইম্। পৃ ধাতু পালন ও পুরণ বুঝায় । পপ্প্রতুঃ, পপরতুঃ। অশির্সি্ডে। 
পূর্মনৎ।.. বু ধাতু বরণ বুঝায় । কেহ কেহ বলেন, ইহা! ভরণার্থক। তৃ ধাতু ভ্খসন, 
রুষার, ,ক্কোন; মতে ভরণার্থক। মূ ধাতু হিংসা বুঝার। মৃণাতি। মষার।- 
ঢু বাত বিযারণ বুঝায়। দদরতুঃ, দত্রতূঃ । জু, খ. ও ধূ ধাতু বয়োহানি বুঝার:। 
তই নয বুঝার। কু ধাতু হিংসা! বুঝায়।  খ ধাতু গতি. বুঝায়। ঞ্ঈগাতি$ 
ঈীরিসিক়ায়।-..আরিতা,: অরীতা।, আরাঁৎ।, আর্নীতাম্। ঈর্ষযাৎ। আরীৎ।, 
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৬। হলঃ । ৬7751 ২। 

_ অঙ্গাবয়বাদ্ধলঃ পরে যত সম্প্রসারণং' তদন্তাঙ্স্য দীর্ধঃ স্তাঁছ। .. ইতি 
দীর্ঘে কৃতে । প্রাদীনাং হস্বঃ। জিনাতি। জিজ্যৌ। জিজ্যতুঃ। স্বী১৫ 
গতিরেষণয়োঃ। রেষণং বৃকশবঃ। লী ১৬ শ্লেষণে। বিভাষ। লাঁয়তেরিত্যে- 
ভ্বিযয়ে আত্বং বা। ললৌ, লিলায়। লাতা, জেডা। ব্বী ১৭ বরণে। 
বিনাতি। ল্লী ১৮ গতৌ। বৃ । ম্থাদয়ে। বৃত্তাঃ। পাদয়োহপীতোকে | 
ব্রী ১৯ বরণে । ভ্রী ২০ ভয়ে । ভর ইত্যেকে । ক্ষীঘ্ ২১ হিঃসায়াম্। . এবাং 
্রয়াণাং হ্ুস্বঃ। কেধাঞ্চিম্মতে তু ন। জা ২২ অববোধনে। পজ্ঞাজনোর্জ।” | 
জানাতি। দীর্ঘনির্দেশসামধ্যান্ন হ্রম্বঃ | বন্ধ ২৩ বন্ধনে । বস্তি । ববন্ধিথ। 
ববন্ধ।' বন্ধা। বন্ধারৌ | ভন্তস্ততি। বধান। অভান্ৎুসীৎু। পুর্বব- 
ত্রাসিদ্ধমিতি ভয্ভাবাৎ পূর্ববং “ঝলো৷ ঝলীতি সিজ্লোপঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন 
সাদিপ্রত্যয়মাশ্রিত্য ভষ্ভাবো ন প্রত্যয়লক্ষণং প্রতি সিজলোপস্যাসিগ্থত্বা। 

৬ হলঃ | সন্প্রনারণস্ডে তানুবন্ততে অশ্গন্যেত্যবয়ব্্ী। হল ইতি পঞ্চমী তদেতদাহ। অঙ্গা- 

ববাদিতি। অঙ্গাবয়বাৎ কিম্। নিরুতং দুরুতম্। তদন্তাঙ্গহয কিম্। বিধ্যাত | ক্ষাৰ হিংস।য়াম্। 
যিত্বাদও। ক্ষিয়।। হেতি ক্ষিপায়।ম। ক্ষি্সাশীরিত্যাদৌ ক্ষিয়া ধর্মবাতিক্রম আচারভেদ ইতি 

বক্ষাতি। দীর্ধঘনির্দেশস।মর্থাদিতি। নন দীর্বগ্রহণেন অগবৃত্তপরিভাবষ। জাপা ইত্যাকরে স্থিতস্। 
অন্যথা জঞ।জনোর্জং বিদধ্য/ৎ। অতে। দীর্ধো বঞ্ীতি দীর্ঘসিদ্ধেঃ। তথ চ দীর্ঘনির্দেশসামর্থ্যস্তে।- 

পক্ষয়াৎ কথমিহু, হুন্যভ।বসাদ্ধরিতি চেঁদ্ অত্রাহঃ। হৃশ্াভাবে নত্যেব দীর্ঘনির্দেশ উত্তপরিভাবাক্ক।ং 

আরিষ্টাম্। গু ধাতু শব্দ বুঝায়। জ্যা ধাতু বয্োহানি বুঝায়। *গ্রহিজ্য।” 
এই সুত্র স্মরণ করিলেন। 

৬ অঙ্গারয়বীভূত হলের পর যে সম্প্রসারণ, তদস্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়। এই বলিয়া 
দীর্ঘ হইলে *পৃাদীনাং হুস্বঃ” এই সুত্র দ্বারা তত্ব হইবে। জিনাতি। জিজ্যো। 
জিজ্যতুঃ॥। রী ধাতু গতি ও রেষণ বুঝায়। রেষণ অর্থাৎ বুকের শব। লী ধাতু 

প্লেষণ বুঝায় । পবিভাষা লীয়তে:” এই স্তর দ্বারা এজ বিষয়ে বিকলে আত্ব হয়। 
জলৌ, লিলায়।. লাতা, লেতা। তরী ধাতু বরণ বুঝায়। ভ্রিনাতি। প্লী ধাতু গতি 
বুঝায় । হ্বাদি ধাতু সম্পূর্ণ হইল । কেহ কেহ বলেন প্ীদি ধাতু । শ্রী ধাতু হরণ 
বুঝায়। শ্রী ধাতু ভয় বুঝায়। কোন মতে উহ! ভর ধাতু । ক্ষীহ্ ধাতু হিংসা বুঝায় । 
এই তিনটা ধাতুর হুন্ব হয় । কোন মতে ত্রন্ব হইবে না। জ্ঞ। ধাতু অবরোধন, রুঝায়। 
প্জতাজনোর্জ।» এই সুত্র দ্বার! জ্ঞ। ধাতু স্থানে জা” আদেশ হয়। জানাতি।. দীর্ঘ 
নির্দেশ হেতু হুন্ব হইবে না। বন্ধ ধাতু বন্ধন বুঝায়। বগ্নাতি! র্বন্ধিধ:$ 

ববন্ধ। বন্ধা। বন্ধারৌ । ভত্তত্ততি। বধান। অভান্ত সীৎ। ; “পুর্বাআসিদ্ধং 
এই সুত্র দ্বার়। ভব্ভাবের পুর্বে “বলোঝলি” এই সু -দ্বার। পিচের লোগ.হইযে। 



'তিওন্ততানি্রকরণম্ শা ২৪9. 

| অবীস্দধাস ডাব ন্তস্থঃ। বউ ১ সন্তক্ো 1৯ বৃুণীতে | - বত্রে। ববষে। 
'রধুধ্ে।... রিতা, বরীতাঁ। অনরিষ্ট, অবরীষ্ট, অবৃত। শ্রন্থ ১ বিমোচন- 
ব্রতিহষয়োঃ | ইতঃ পরশ্যৈপদিনঃ । শর্থাতি ৷ শ্রন্থিগ্রস্থীত্যাদিন! 
'ক্িত্বপক্ষে-এত্বাভ্যাসলোপাবপ্যত্র বস্তব্যৌ, ইতি হরদতাঁদয়ঃ। শ্রোথতুঃ। 
€শরধুঃ।  ইদং কিত্বং পিতামপীতি স্থধাকরমতে। শ্রেখিথ। অন্মি্নপি 
পক্ষে ণলি। শশ্রাথ। উতুমে তু শশ্রাথ, শশ্রথেতি. মাধবঃ। তত্র মুলং 
স্বগাঁম্। মন্থ ২ বিলোড়নে। শ্রান্থ ৩ গ্রন্থ ৪ সন্দর্ভে। অর্থভেদাঁৎ শ্রচ্থেঃ পুনঃ 
পাঠং। রূপং তৃক্তম্। কুম্থ ৫ সংশ্লেষণে। সংক্রেশে ইত্যেকে। কুখথাতি ॥ 
চুকুস্থ। কুথেতি হ্র্গঃ। চুকোথ। মদ ৬ক্ষোদে। ম্বদ্বাতি। মৃদান। 
সড ৭ চ। অয়ং স্থখেহপি। ফ্টুত্বমূ। মৃড্ণাতি। গুধ ৮রোষে। গুরাতি। 
কুষ ৯ নিক্র্ষে। কুষ্ণাতি। কোধিতা। 

চ্াপকঃ সতি তুহশ্দে পুনরঙ্গকার্যাং প্রবৃত্তমেবেতি ন জ্ঞপকঃ। তথাচ হন্ব।ভাবসিদ্ধ ৷ ন কিঞ্ত্বাধক- 

মিততি। কিঞ্চ অঙ্গবৃত্ত।ববিধিরিতোব পরিভাষাশরীরং তচ্চোক্তজ্ঞাপকাৎ সিদ্ধম্। যদি তু ভাসোভ্যাম্ 
ইতি সুত্রে ভাষ্যে পরিনিষ্িতভ্তেত্যেব. প1ঠন্র্হি স্বতন্বমেবেদং বচনং ন তু জ্ঞ/পকসিদ্ধমিতি পক্ষে ।হপি 
[্মদল্মচ্ছব্দগতমনো রম|গ্রন্থ।দবগম্যতে তনম্মিংস্ত পক্ষে দীর্ঘগ্রহণস।সর্থাং নে(পক্ষীণমিতি সম্যগেবায়ং 
্স্থ ইতি। কেচিতু, সংজ্ঞাপুন্িকবিধেরনিত্যহান্ন তুম্ব ইতি ব্যাখ্যের়মিত্যাহুঃ | বধ্নাতীতি। অনি- 
দতামিতি নলোপঃ। অভান্ৎসীদিতি বদব্রজেতি বৃদ্ধিঃ। ভফ্ভাবঃ1 অবান্দ্ধামিতি। বাষন্ত- 
থোরিতি তন্ত ধত্বম। বারো ঝরীতি বা লোপঃ। বুড্ সম্ভতো। ভক্তিরজনম্। শ্রস্থ। কিত্বপক্ষে 

ইতি। শ্রস্থিগ্রস্থিদস্ভীন(ং লিটঃ কিনব: বেতি ব্যাকরণান্তরমিতুক্তত্বাৎ। 

প্রতায় লক্ষণ দ্বারা সকারাদি প্রত্যয় আশ্রয় করিয়া ভষ্ভাব হইবে না। কারণ প্রত্যয় 
লক্ষণের প্রতি সিচের লোপের অসিথ্ধত্ব আছে। 'অবান্ধাম। অভাস্তজ্ুঃ | বু 
ধাতু সন্তক্তি বুঝায়। বুণীতে। ববে। ববৃষে। ববুধেব। বরিতা, বরীতা। 
অবরিষ্ট, অনরীষ্ট, অবৃত। শ্রস্থ ধাতু বিমোচন ও প্রতিহর্য বুঝায়। ইহা! পরশ্ৈ- 
পদী। ' শ্রশাতি। হরদতাদি মতে “অন্থগ্রন্থীতাদি” সুত্র দ্বারা কিত্ব পক্ষে এত্ব 
ও অভ্যাসলোপও হইবে । শ্রেথতুঃ। শ্রেধুঃ। জুধাকরমতে ইহা! পিৎসংজ্ঞক 
হইলেও ইহার কিৎসংজ্ঞা হয়। শ্রেথিথ। ণল্পরে শশ্রাথ। উত্তম পুরুষে শশ্রাথ, 
শশ্রধ ইহা মাধবের মত। তদ্বিষয়ে' মূল অনুসন্ধেয়। সম্থ ধাতু বিলোড়ন বুঝায় / 
ন্থ: ও গ্রন্থ, ধাতু সন্দর্ভ বুঝায় । অর্থভেদ হেতু শ্রস্থ ধাতুর পুনঃ পাঠ হইল। -কিস্ত 
ইহা রূপ পুর্টেেই বল! হইক্সাছে। কুন্থ ধাতু সংশ্লেকণ, কোন মতে সংক্লেশ বুঝায় - 
কুত্তি -ছুকুস্থ+ -ছুর্গসিংহ মতে ৫ কুথ ধাতু । চুকোথ। মৃদ ধাতু ক্ষোদ বুঝাঁয়। 
ৃ ভি: আদান? 'মৃড় ধাতু মর্দন ও সু বুঝায়। ইত্ব হয়।. মৃড়ুপাতি। গুধ ধাঁতু 
হ্োষ বুঝার 1.০ গুধযতি | : কষ ধাত নিষ্র্য বঝায়। রর কোষিতা। 

(৩১) 



২৪২ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

৭। নিরঃ কুষঃ। ৭.। ২1.৪৬। 
নিরঃ পরাৎ কুষো৷ বলাদেরার্ধাতুকস্য ইন্্বা স্যাঁগু। নিফোধিতা, রি 

নিক্ষোস্ট।। নিরকোধীত, নিরকুক্ষৎ। গ্ষুভ ১০ সঞ্চলনে | “ক্ষুভাদিবু-চ্গ, 
ফুভাতি। ক্ষুভীতঃ। ক্ষোভিভা। ক্ষুভাণ। ণভ ১১ তুভ ২১ হিংসায়াম্। 
নভ্গাতি? তুভ্গতি। নভতে। তোভতে। ইতি শপি। নভাতি। 
তুভ্যতীতি শ্যনি। ক্রিশু ১৩ বিবাধনে। শাদিতি শ্চত্বনিষেধঃ। ক্লিশ্সাতি 
কর্লেশিতা, ক্রেষটা। অব্রেশীৎ, আক্রুক্ষৎ। অশ ১৪ 'ভোজনে। অশ্মাতি। 
আশ। উধস্ ১৫ উদ্থে। উকার ইৎ। খ্রম্নাতি। উকারো ধাত্ববয়ব 
ইত্যেকে। উত্রসাঞ্চকার। ইষ ১৬ আভীক্ষণ্যে। পৌনঃপুন্যং ভূশাে। 
বা আভীক্ষণ্যম্। ইফ্ঠাতি। তীষসহেত্যন্র সহিনা সাহচর্য্যাদকারবিকরণস্থয 
তে'দাদিকন্তৈব ইষেগ্রহণং ন তু ইধ্যতীষ্ণাত্যোরিত্যাুঃ। এধিতা। 
বস্তৃতস্ত ইঞ্ণাতেরপি ইড়িকল্প উচিতঃ। তথাচ বাণ্তিকম্। ইফেস্তকারে 
শ্যন্প্রত্যয়া প্রতিষেধ ইতি | ০ | বিষ ১৭বিপ্রয়োগে । বিষ্ভাতি | বেষ্ট] । 
প্রুষ ১৮ প্লুষ ১৯ স্েহনসেবনপুরণেষু। প্রষ্তাতি। প্রষ্তাতি। প্ুুষ ২০ 
পুষ্ট | পোষিত।। মুষ ২১ স্তেয়ে। মোধিতা। খচ২২ ভূতপ্রাছূর্ভাবে। 
ভূত প্রাহুর্ভাবোহুতিক্রান্তোৎপত্তিঃ॥ খক্জাতি। বান্তোহয়মিত্যেকে | 

৭) নিরঃ কুমঃ। ম্বরতীতি হুত্র।দ্বেতানুবর্ততে আর্ধীধাতুকম্তেডিতাধিক্রিয়ত এব তদাহ। 

বল।দেরিতা।দি+ নিরঃ কিন্। কোবধিতা। কোবিতুম্। নিরকুক্ষদিতি। ইডভাবে কৃসঃ। 
সিনা সাহচযা।দিতি। যদ্যপি যহু যুহ চক্যর্থ ইতি দিবাদিরপি সহিরস্তি তথাপি সহেতি 
শুপা নির্দে]দ্ ভৌব।দিকেনৈব সহিন। সাহচধ্যমিত্যাহুঃ ॥। গ্ঠন্প্রত্যয়ার্দিতি। বনত্রীহিরয়ম্ 
শ্ঠযন্প্রত্যযবত ইষেন্তকারে পরত ইড়িকল প্রতিষেধ ইতি বার্তিকার্থঃ। তথ চ দৈবদিকাদ্বিকল্লে। নেতি 
ফলিতম্। এবঞ্ তীবসহেত্ত্র ইঞ্চাতেপি গ্রহণমিতি বোধাম্। পোষিতেতি । অনিট্কেষু পুষ্যেতি 

হান! নির্দেশ।য়ং সেডিতি ভাবঃ। 

৭ নির্পুরর্বক কুয পাতুব উত্তর বলাদি আর্দপাতুকের স্তানে বিকল্পে ইট্ হয়। 
নিক্ষোধিতী, নিক্ষোষ্টা । নিরকোধী২, নিরকুক্ষৎ । ক্ষুভ ধাতু সঞ্চলন বুঝীয়। 
"ক্ষুভুদিযু চ” এই সুত্র দ্বার ণত্ব হয় না। ক্ষুহ্রাতি। ক্ষুভীতঃ। ক্ষোভিতা!। 
ক্ষুতাণ। পভ ও তু ধাতু হিংসা বুঝায় । শপ্পরে। ' নভাতি। তুভাতি। 
নভতে। তোভতে। শ্তন্ পদুর নভ্যতি। তুভাতি। ক্লিযু ধাতু বিবাধন .বুঝায় । 
“শাৎ” এই সুত্র দ্বারা শ্চুত্ব হইবে না। ক্রিশ্াতি। ক্লেশিতা, ক্েষ্টা। অগ্লেশীৎ, 
অক্িক্ষৎ। অশ ধাতু ভোঙ্জন বুঝায়। অগ্লাতি। আশ। উত্স ধাতু উ বুঝায়, 
উকার ইং যাঁয়। এন্গাতি। কেহ কেহ বলেন, উকারটা ধাতুর অবয়ব । - উএসা-. 
কার। ইয ধাতু আতীন্ বুঝায়। আভাক্ষ্য শবে পৌন,পুন্ত অথবাতৃশার্থ বুঝায়। 



 তিড্তক্রাদিপ্র করণম্ | ৪5 ০ & 

'চ্ছবোঃ শুড়নুনাসিকে চ | ণ। ১৯ 

লতুক্স্ত ছস্ত বন্য চ। ক্রমাু শ উঠ্ এতাবাদেশো' স্তোহনুনাসিকে কো 
ঝলাদো চ কৃতিতি। খোৌনাতি। চখাব। খবিতা। শানচঃ পরক্থাদুঠি 
কতে হলম্তত্বাভাবান্ন শানচ। খোৌনীহি। হেট্ ২৩ চ। ষ্টুত্বম্। হেট্ণাতি। 
গ্রহ ২৪ উপাদানে । স্বরিতেৎ্। গ্রহিজ্য:। গৃহীতে ৷ 

৯।| গ্রহোহলিটি দীর্ঘঃ | ৭1 ২। ৩৭ 

একাচে। গ্রহের্বিবহিতস্তেটো দীর্ঘ: স্তাৎ ন তুলিটি। গ্রহীতা । লিচি 
ভূ। জগ্রহিথ। গৃহ্াৎ। গ্রহীধীষ$। হ্ম্যন্তেতি ন বৃদ্ধিঃ। অগ্রহীষফী্। 
অগ্রহীষ্ট। অগ্রহীষাতাম্। অগ্রহীষত । 

ইতি ক্র্যাদয়; | 

৮। চ্ছু! শুভিতি। চ্ছোরিতি সতুকত্ত।মুকরণং'শ্চত্বেন তকারগ্ু।নে চক।র ইত্য।হ সতুন্ধন্তেতি। 
এব সুত্রে ছকারাৎ পুর; চকারে জ্ঞেয়ঃ। সতুগ্ষহ্য কিম্। বিচ্ছপ্রচ্ছ।ভ্যাং নঙ্প্রত্যয়ে ছক রশ 
শকারে কৃতে তুকোহ্শ্রবণং যথ। স্ত।ৎ অকুতবহপরিতাধ] ত্বনিত্যা অস্মাদেন সতুক্ষগ্রহণাৎ। তেন।'ত- 

ক্রান্তো ভবকন্তমতিভবকানিত্যাদি সিদ্ধমিতা।হঃ। সুত্রস্থেন চশবেন ক্কিঝলে।; কৃডিতীত্যনুকৃষ্য 5. 
ইত্যাহ.কাবিত্যাদি। 

৯$ গ্রহে। লিটি দীর্ঘঃ। একাচঃ কিম! জাগ্রহিতা। জাগ্রহিষাতি ইতাদৌ যঙ্লুকি মাতৃ । 
বিছিতন্তেতি কিম্। শ্রাহিতম্। ন চাত্র ণিলোপন্ত শ্বানিবস্ভাবাৎ গ্রহ পঞ্মতং নেতি বাচাম। 
দীর্ঘবিধে৷ স।নিধত্বনিষেধাত। ত্রেপাদিকদীর্ঘবিধাবেব স্থানিনবনিষেধঃ ইতাভ্যাপগমে ই 
ব্যর্থমেবেত্যাহঃ। প্রকুতস্তেটে। গ্রহণাৎ গ্রানিত। গ্রহিষাত ইত্য!দে চিপদিহট] ন দীথঃ। গ্রহীষীষ্ঠেভি। 

বৃত ইত্যনুবৃত্তে শী দীর্ঘ নিষেধে। ন প্রবর্ততে । অগ্রহীষাতামিতি। ন্ুঙাআনেপদদ্িবচনম্। 

ইতি ক্র্যাদয়ত | 

ইফ্াতি। *তীবসহ” এই স্থত্রে সহ শন্দের সহিত সাহচর্ধ্য বশতঃ অকাঁর বিকরণ 
তুদাদিগণীয় ইফ ধাতুরই গ্রহণ হইয়াছে ইাতি অথবা ইঙ্খাতি পদ হয় যাহার একূপ ইব 
ধাতুর গ্রহণনহে। এিত1। বস্ততঃ ইষ্ণাতি ইষ ধাতুর স্থানে বিকল্পে ইট হওয়া উচিত 
তথাচ বাত্তিক সুত্র ষথা, “ইষেস্ত কারে শুন্প্রত্যয়াৎ প্রতিষেধঃ৮”। বিষ ধাতু বিপ্রয়োগ 
বুঝায় । গর, বেষ্টা। প্রষ ও প্লুষ ধাতু স্লেহন, সেবন ও পুরণ বুঝায়। 
ও প্লুষ্ণাতি। পুষ ধাতু পুষ্টি বুঝায় । পোঁধিতা। মুষ ধাতু স্তেয় বুঝায়'। 

খ্চ ধাতু ভূতপ্রাহূর্ভীব বুঝায়। ভূত প্রাহুর্ভাব শবে অতিক্রণাস্তোৎপত্তি 
বা .ঞতিই কেহ কেহ বলেন, এই' ধাতুটী বকারান্ত। 
৮. 'অন্ুলাঁসিক ক ও বঙাদি কিৎ ডিৎ প্রত্যন়্ পরে থাকিলে সতুক ছ রং 

ব স্থানে ক্রমে শ ও উঠ্ আদেশ হয়। খোৌনাতি। চখাব। খবিতা। শানচের পর 



তিস্তচুরাদিপ্রকরণম্ 
চুর ১ স্তেয়ে। 

১। ররর ররুরারা রোলার 
চুরাদিভেযা ণিচি। ৩। ১1 ২৫). টা 

এভ্যো গিচ্ স্যাু। চূর্ণান্তেভ্যঃ *্প্রাতিপদিকাদ্ধাত্বর্থ” ইত্যেব বং 
তেষাঁমিহ গ্রহণং প্রূপঞ্চার্থম। চুরাদিত্যন্্ স্বার্থে পুগন্তেতি গুণ: সনাদ্যস্তা 
ইতি ধাতুক্ষমূ। তিপ্শবাদি গুণায়াদেশৌ। চোরয়তি। 

২ ণিচ্চ। ১।৩।৭৪। 

ণিজন্তাদাতানেপদং স্তাৎ কর্তগামিনি ক্রিয়াফলে। চোরয়তে। চোর- 
য়ামাস। চোরয়িতা। চোর্যযাৎ। চোরয়িষীষ্ট । শিশ্রীতি চঙ। ণে। চড়ীতি 
হস্বঃ। দ্বিত্বম্। হলাদিঃ শেষঃ। দীর্ঘো লঘোরিত্যভ্যাসদীর্ঘঃ। অচুচুরত, 

১। সত্যাপপাশেতি। এভস্তোদ।হরণ।নি অগ্রে নামধাতুষু স্ষ,টভবিষ্যস্তীতি নাল্মাভিরপপাদ্বান্তে। 
ত্বচশবেোহকারাস্তঃ | প্রপঞ্ার্থমিতি । সত্যাপগ্রহণন্ত আপুশর্থমিতি জ্েয়ম । অন্তে ত্বাহঃ। 
আপেক্ষেভ্যোহপি শিজর্থমেযামুপাদানম। অন্থ|। রমণীয়ং ঘটং করে।ভীত্য।দ।বিব রমণীয়ং রূপয়ত 
ত্।দাবপি ণিজ্ ন শ্ার্দিতি। 

উঠ্ হইলে হলন্তত্বের অভাব হেতু শানচ্ হইবে না। খোনীহি। হেট্ ধাতু তব হয়। 
হেট্নাতি। গ্রহ ধাতু উপাদান বুঝায়। ইহ! উভয়পদী। “গ্রহিজ্যা” ইত্যাদি সুত্র 
দ্বারা গ্রহ ধাতুর সম্প্রদারণ হয়। গৃহীতে। 

৯। একাচগ্রুহ ধাতুর উত্তর বিহিত ইটের দীর্ঘ হয়। লিট্ পরে থাকিলে 
হইবে না। গ্রহীতা। কিন্তু লিট পরে ওঁগ্রহিথ এইরূপ হইবে ॥ গৃহ্থাৎ। গ্রহীষীই। 
পনধযস্ত” এই স্থত্র দ্বারা বৃদ্ধি হইবে না। অগ্রহীষ্টাম্। অগ্রহীষ্ট। অগ্রহীষাতাম্। 
অগ্রহীযত। ইতি ক্র্যাদয়ঃ | | 

চুর ধাতু স্তেয় বুঝায়। 
১। সত্যাপ, পাশ, রূপ, বীণা, তুল, শ্লোক, সেনা, লোম, ত্বচ, বর্ম, বর্ণ, চর ও 

চুরঃদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিই হয়। চূর্ণান্ত ধাতুর উত্তর *গ্রাতিপদিকাৎ ধাত্বখে” 
এই শুত্রদ্বার। ণিহ হইতে পারিত, তথাপি তাহাদের এন্থলে গ্রহণ বিস্তারার্ধঘ। 'চুরাদি- 
গনীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ্ হয়। “লুগন্ত” এই সুত্র দ্বার! গুণ হয়। “*সনাদাস্কাঃ” 
এই সুত্র দ্বার! ণিজস্তের ধাতু সংজ্ঞা হয়। সুতরাং তাহার উত্তর তিপ্* শপ্:গুণ' প্র 
আদেশ ইত্যাদি সমস্তই হইবে। চোরয়তি। 
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| অগুচুরত | *চিতি ২ স্থাম্। চিন্তরতি। অন্রিচিন্তৎ।, চিন্তেতি পঠিতব্যে 
 ইদিশুকরণং নিচইপাক্ষিকন্ধে লিঙ্গম্। হেন চিন্ত্যতে। চিন্ত্যাৎ ইত্যাদো 

নলো।পো। ম। তিজ্ততি। চিস্ভেৎ। এতচ্চ জ্াপকং সামান্যাপেক্ষমিত্যেকে |. 

অত. একহল ইত্যত্র বৃত্তিকৃতা জগাণ জগণতুরিতুযুদ'হৃতত্বা । বিশেষাপেক্ষ- 

মিতাপরে | অতএন আধৃষাদ্বেত্যস্ত ন বৈয়র্থ্যম্। যত্রি ৩ সক্কোচে। ুন্ত্রয়'ত। 
যন্ত্রেতি পঠিতুং শক্যম্। যত্ত, ইদিৎকরণাদ্যস্ত্রতীতি মাধবেনোক্তং তচ্চিন্ত্যম্। 
এব্ং. কুদ্রিতত্রিমত্রিষু । শি ৪ পরিহাসে। স্ফুণগুয়তি। ইদিৎকরণাৎ। 

্কণ্ততি। স্ফুটীতি পাঠান্তরমূ। স্ফৃণ্টয়তি। লক্ষ ৫ দর্শনাঙ্কনয়োঃ। কুত্রি 
৬ অনৃতভাষণে । কুন্দ্রয়তি। লড় ৭ উপসেবায়াম্ ॥ লাড়য়তি। মিদি 
৮ শ্রেহনে। মিন্দয়তি। মিন্দতি! ওলডি ৯ উতক্ষেপণে। ওলগুয়তি। 
ওলগুতি। ওকার ১০ ইদিদিত্যেকে । লগুয়তি। লশুতি। উকারাদিরয়- 

মিত্যন্্যে ১১ উলগুয়তি । জল ১২ অপবারণে। লঙজ ১৩ ইত্যেকে। গীড় 
১৪ অবগাহনে । পীড়য়তি। 

২। অ্চুরদিতি। অব্র প্রাচ। ব্যাধ্যাত্রা সরলঘূনীতি সম্বস্ভ।ৰ ইতুক্তং তদ্রভসাৎ। সম্বস্তাব” 
বিষয়ে হি জায়মানে) দীর্ঘঃ সন্বস্তাবং নাপেক্ষত ইতি। সামান্তাপেক্ষামভি। সর্বেহপি চুর।দয়ো 
বিকলেন শিচং লভস্ত ইত্যেতদর্থক মিতার্থ:। ন চৈবমাধূষান্থেতি ব্যর্থমিতি বাচাম্। জ্ঞাপক সিদ্ধন্া- 

সার্ভ্িকত্বাৎ। এবকান্সিন পক্ষে আধৃষীয়াণামেবৈচ্ছিকে? বিকল্পঃ। অন্কেষাস্ত শিক্টগ্রয়োগাদ্াবস্থিত 

ইতার্থ১। -জগাণ। জগণতুরিভি। বৃত্বৌ চকাণ চকণতুরিতি গ্রছুরং পাঠশুন্সিংস্ব পাঠে নাস্তেেক 
প্রকৃতার্থাসদ্ধিঃ। কেচিত্ব, ণিজভাবে গণয়ামাসেতা।দিরূপাভাবেইপি গণধাতে।রদন্তত্বাদগণা মা সেত্যা মা 
ভবিতবামিতি জগ!ণেত্যাদিপাঠশ্্ত্ ইত্যাহং | ন নৈরর্থযমিতি। বৈয্থাশক্ুুপি নেত্যয়মের 
পক্ষে) যুক্ত ইতি ভাবঃ। ন চ পুর্বেধাক্পক্ষস্ত শিখিলত্বে জগ।ণ জগণতুরিতি বৃত্ধিপ্রয়োগঃ কথং 

শঙ্গচ্ছভামিতি শঙ্কাম্। ভৃাদের/কৃতিগণত্বৎ তত্তত্যধাতোন্তদ্পরসিদ্ধেঃ। তচ্চিস্ত্যমিতি।" যত্ত্িতত্রি- 
মত্রযাদিধু ইকারো ব্যর্থ এব ন তু জ্ঞাপনার্থঃ। তেষ।ং সংষোগাত্তত্ব।ৎ যন্ত্রত্ত্রত্ত্র ইতি নকারে পঠিতেই- 
পানদিত।মিতি লোপো নলব্রভাতে নক।রস্তানুপধাত্বাৎ। চিজ্ঞা!দতাত্র তু চিন্তম্বত্াযাামিতি নকারো- 
গধপাঠে নজোপঃ স্ঞাদেবেতি তদ্বারণায় ক্রিয়মাণ ইকারম্ত জ্ঞ।পক ইতি ভাবঃ। লড় ক্ষেহপুর্বিধি- 

কা সেবেগসেবা। জ)ডয়তি পুত্রম্। লডয়োরভেদ|ললাল্রয়তি । ওকার ইদ্দিত্যেক ইতি | ওদ্িৎ- 
করণমোদিতশ্চেতি ধাতোনব্যবহিতন্ত নিষ্ট।তকারন্ত নত্বর্থমিতি তদ্বলান্নেডিত্যেকে। লডগঃ। 

ওদিদ্বলাদ্বিড্বাযধানেহপি নত্বষিত্যন্কে। লঙ্িনঃ। পীড অবগাহনে। 

:8। ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হইলে নিজন্ত ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হুয়। চোরয়তে । 
চোরঙায়াল। চোরয়িতা। চোর্ধযাৎ। চোবরস্থিষী্ট £ “ণিশ্রীতি” এই সুত্র ঘার 
উভ্হয়।...'গৌ, চঙি” এই হুতর দ্বার! তপ্ব € দ্িত্ব হয়। “হলাদিঃ শেষ” "দীর্ঘ! লঘোঃ" 
এই-সতেদ্বারা দীর্ঘ হয়। অচুচুরৎ, অচ্চুরত। চিতি ধাতু স্বতি কুবায়। 
িস্বযতি।: -আর্টিটিস্তধ।  পচিস্তা” এইরূপ পঠতব্য হইলে ইদিৎকরণ পিচের 
গাক্ষিকতের, 'চিহ্ছ। অর্থাও ণিচের বিকর্পপক্ষে ইকার ইৎ হইবে, সেই: হেতু 
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৩। ভ্রাজভাসর্ভধদীপজীবমীলপীড়ামন্যতরস্তাম। ৭। ৪। ৩ 
এষামুপধায়া হ্রস্থো বা স্থাচ্চঙ্পরে ণৌঁ। অগীপিড়তু অপিগীড়ৎ মট 

১৫ আবস্যন্দীনে । অবস্থন্দনং নাট্যম্। শ্রথ ১৬ প্রবতে। প্রস্থানে ইন্ঠ্যেকে 
বধ ১৭ সংবমনে । বাধয়তি। বন্ধেতি চান্দ্রঃ। পৃ ১৮ পূরণে পারয়তি ॥ 
দীর্ঘোচ্চারণং শিচঃ পাক্ষিকত্ে লিঙ্গং তদ্ধি সেট্কত্বায়া এবং পৃণাতি- 
পিপণ্তিভ্যাং পরিতেত্যাদিসিদ্ধাবপি পরতি পরত ইত্যার্দিসিদ্ধিঃ ফলম্। উত্জজ ১৯ 
বলপ্রাণনয়োঃ। পক্ষ ২০ পরিগ্রহে। বর্ণ ২১ চূর্ণ ২২ প্রেরণে। ' বর্ণ ব্ণন 
ইত্যেকে | প্রথ ২৩ প্রখ্যানে । প্রাথয়তি। নাম্তে মিতোহহেতাবিভি 
বক্ষ্যমাণত্বাল্স্ত মিত্বম্। 

৩। ভ্রজভ।সেতি হ্ুম্বপক্ষে সম্বস্তাণবিষবস্থাদ্দীর্ঘো! লখে।রিত্যভ্যাসন্ত দীর্ঘঃ। হুম্বাভ।বপন্ষে তু ন 

দীর্ঘ ইত্যাহ। অপীপিডদিত্যাদি। পূ পূরণে । দীর্বোচ্চারণমিত্যাদি। পারয়তীত্যাদিরপাশি 
হন্বেচারণেহপি সিধ্যস্তীতি পরতীত্যাদার্থং দীর্থোচ্চারণমিত্ার্থঃ। অত্র বদস্তি। ধাতুপাঠকৃত। পাণিনিন। 
বিশিষৈ।ব উদ্দাত্ত। অনুদাত্তাশ্চ পঠিতাঃ॥। নহি খকারান্তাং 'সেট্কাঃ। ইতি। তেন পরিতাবিতং 
যেনেখং তশ্য।শয়ঃ কল্পোত। কবিকল্সদ্রমে তস্ত নিত্যণ্যস্তত্বমুক্তমিতি। এবকান্মিন পক্ষে দীর্ঘোচ্চারণং. 
বার্থনিতি ফলিতম্। অন্টে তু দীর্যোচ্চারণং পরিত] পরীতেত্যাদৌ। বৃতে। বেতি ইটে! দীর্ঘবিকল্পা র্ । 
ততশ্চ ণিদ্ধিকক্সঃ সিদ্ধ এবেতি পরতীত্যাদিরূপমাহঃ। উর্জ। উত্জয়তি। বলবান্ ভবতি। 
জীবতি বেতার্থঃ। - 

“চিন্তাৎ চিন্তাতে” ইত্যাপ্দ স্থলে নকারের লোপ হয় নাই। চিস্ততি। চিস্তেৎ। 
কেহ কেহ বলেন এই জ্ঞাপক সামান্ত সুত্রাপেক্ষ । “অত একহলঃ” এই সুত্রে 
বৃন্তিকৎ ণচক।ণ। চকণতুঃ”। ইত্যাদি উদাহরণ দিয়াছেন বলিয়া ইহা! বিশেষ 
সুত্রাপেক্ষ্য ইহাও কেহ কেহ বলেন। অতএব “আধৃষাদ্ব।” এই হ্যত্রের বার্থতা 

হইল ন1। যক্রি ধাতু সঙ্কোচ বুঝাঁয়। যন্তি। যন্ত্র” এইরূপ পাঠ করা যাইতে 
পারে। কিন্তু মাধবাচার্ধ্য যে, ইকার ইৎ করিপ্া মন্ত্রতি এইরূপ বলিয়াছেন, তাহ! 
বিবেচ্য। কুদ্রি, তত্রি ও মত্রি ধাতু এইরূপ । স্ফড়ি ধাতু পরিহাস বুঝায়। স্ফুওয়তি । 
ইকার ইৎ করাতে ক্ষ,ড়ৃতি রাই হইবে। স্কটি এইব্প পাঠাস্তরও আছে? 
যথা, স্ষ,ণ্টয়তি। লক্ষ ধাতু দর্শন ও অন্কন বুঝায়। ক্রি ধাতু মিখ্যাকথন 
বুঝায়। : কুন্্কপতি। লড় ধাতু উপসেবা বুঝায়। লাড়য়তি। মিদ ধাতু নেন বুঝায়। 
মিন্দয়তি। মিন্দতি। ওলড়ি ধাতু উৎক্ষেপণ বুঝায় । ওলগওয়তি। ওলগতি। 
কেহ কেহ বলেন, এই ধাতুর ওকার ইত যায়। তাহা হইলে লগ্ডয়তি। লতি ॥ 
এইরূপ হয়। কেহ কেহ বলেন, ঁ ধাতু উরারাদি। উলওয়তি। জব ধাতু অপবা'রণ 
বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, লঞ্জ ধাতু । 'পীড় ধাতু অবগাহন বুঝায়। পীঁউন্নতি 1: 

. ৩। ভ্রাজ, ভ্রাস, ভাষ, দীপ, জীব, মীল ও পীড় ৮. উপধার বিকল্প, হন্ছ বঙ্গ 
চঙ ও.ণি পরে থাকিলে । অপীপিড়ৎ, অপিগীড়ৎ। নট ধাতু. অবস্থন্ন বুঝা 
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. এষামভ্যাসন্ত অকারোইস্তাদেশঃ স্তাচ্চভ্পরে গৌ। ইত্বাপবাদঃ। 
অপপ্রথণ্ড। পৃথ ২৪ প্রক্ষেপে । 

৫1 উর্ধহ। ৭181৭| 
_ উপধায়। খবপশ্ত স্থানে খণ্ড স্তাদ্া চঙ্পরে ণৌ। ইররারামপবাদঃ। 
অপীপৃথত্, অপপর্থৎ। পথ ২৫ ইত্যেকে। পাথয়তি। যন্ব ২৬সন্বন্ধনে। 
সন্বয়তি। অসসম্বৎ। শন্ব ২৭চ। অশশন্বৎ। সান্ম ইত্যেকে। ভক্ষ ২৮ 
অদনে। কুট্ট২৯ ছেদনভণ্ দনয়োঃ। পুরণ ইত্যেকে। কুট্টয়তি। পুষ্ট ৩০চুষ্ট 
৩১ অল্লীভাবে। অট্র ৩২ ষুট্ট ৩৩ অনাদরে। অট্রয়তি। অয়ং দোপধঃ। 
ফট.ত্বস্তাসিদ্ধত্বান্নন্দা! ইতি নিষেধঃ। আট্রিটৎ। লু) ৩৪ স্তেয়ে। লুণ্টয়তি। 

| উঞ্চৎ। জিম্রতের্ধেত্যতো! বেতি বর্ততে। ইররারামিতি। খকারোপধে উপধায়াশ্চেতা- 
চীকৃতদিত্যাদে ইরু প্রাপ্তঃ। অমীমৃজ্জদিতাত্র সজেব্দ্ধিরার্ প্রাপ্তঃ ইতরেষাম্ খদুপধানাং গুণেন অপীপৃথ- 

দিত্যাদাবর ইতি বিবেকঃ। নম্থিহ উরিতানূদ্যমানঃ সবর্ণান্ গৃহ।তি খর্দিতি বিধীর়ম।নভ্ত ন গৃহ!তি 
তথ! চ অচীকৃ*পদিত্যত্র উখ/দিত্যনেন খবর্ণে সতি অচীকৃপদিতি প্রসজ্যতেতি চেৎ মৈবম্। জত্বত্তা- 
সিদ্ধত্বেন প্রথমমুখদিত্যস্ত প্রবৃত। পশ্চাৎ কৃপো রে! ল ইত্যনেন খকারৈকদেশশ্য »*কারৈ কদেশ- 
বিধানাদিষ্টসিদ্ধেঃ। ন চ চলীক্ম্পাত ইতাদৌ রীগাগমাদের্পত্ার্থ কৃপোরেল ইত্ান্তাবশ্থকতেহপি 

কুপুধাতুঃ কল্প, সামর্থ্য ইতোব পঠাতাম্ এবং হি প্রক্রিয়ালাখবং লভ/তে খককারৈকদেশস্ত *কারৈকদেশ 
ইতি ব্যাখ্যানকেপোহপি নভবতীতি বাচ্যম্। অচীকৃম্পদিত্যত্র উধ্দিঠ্যন্ত প্রবৃত্তাবনিষ্টরপপ্রসঙ্গাৎ। 
কৃপে। রো! ল ইত্যনেন খকারৈকদেশম্ত *কারৈকদেশ ইত্যত্যুপগমে তু উক্তব্যখুগ্ুনক্লেশধৌব্যাৎ । 

অবন্ন্দন শর্ষে নাট্য বুঝায়। শ্রথ ধাতু প্রযত্ব কোন মতে প্ররস্থানার্থ হয়। 
বধ সংযমন বুঝায়। বাধয়তি। চান্দ্রমতে উহা বন্ধ ধাতু । পৃধাতু পুরণ বুঝায়। 
পারয্নতি। এই প্রকার রূপ পৃণাতি ও পিপঞ্তি ধাতুর হইতে পারত, তাহাতে পর্ণতি, 
পরতঃ ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হইবে। উর্জ ধাতু বল ও প্রাণন বুঝায়। পক্ষ ধাতু 
পরিগ্রহ বুঝায়। বর্ণ ও চূর্ণ ধাতু প্রেরণ বুঝায়। কোন মতে বর্ণ ধাতু বর্ণন। 
বুঝায়। . পৃথ ধাতু প্রথান বুঝায়। প্রাথয়তি। অন্ত ধাতু “মিতোহহেতৌ এই 
সথত্রের বক্ষ্যমাণত্ব হেতু ইহার স্থানে মিত্ব হইবে ন!। 

৪1 চঙ্ ও ণি পরে থাকিলে স্ব, দৃ, ত্বর, প্রথ, অদ, স্তু ওস্পশ ধাতুর অভ্যাসের 
স্থানে অকার অস্তাদেশ হয়। এই অকার ইন্দবের অপবাদ। অপপ্রথৎ। পৃথ ধাতু 

৯.%। চনে পরে থাকিলে ধাতুর উপধাতৃত খবর্ণের স্থানে বিকল্পে খকার হয়। 
১১ হর চ্দয় 8 আরের. অপবাদক। অপীপৃথৎ, অপর্রর্থৎ। কোন মতে পথ ধাতু। 
পাধকতি 1” স্ব ধাতু হদ্ধ বুঝায়। সম্বয়তি। অসসন্বৎ। শন্ব ধাতু ও উক্তার্থক। 
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লুস্ঠীতি লুঠি স্তেয়ে ইতি ভবাদিকন্ত । শঠ ৩৫ শ্বঠ ৩৬ অস্কীরগৃত্যোঃ। 
খ্ঠি ইত্যেকে। তুজি ৩৭ পিজি ৩৮ হিংসাবলাদাননিকেতনেষু। : তু্য়তি। 
পিপ্য়তি॥ ইদ্িগুকরণাশ তুঞ্জতি। পিঞ্ততি। তুজপিজেতি -কেচিগু। 
লজি ৩৯ লুজি ৪০ ইত্যেকে। পিস ৪১ গতৌ। পেসয়তি। পেপতীতি 
তু শপি গতম্। সাম ৪২ যাস্ত প্রয়োগে। শ্বন্ক ৪৩ বন্ধ ৪৪ পরিতাষণে।/ ফি 
৪ নেহনে। স্ফিট ৪৬ ইত্যেকে। শ্মিট ৪৭ অনাদরে । অযোপদেশত্বাক্স বঃ। 
আসিস্মিটৎ। কমি ৪৮ অনাদর ইত্যেকে। ভিত্বন্তাবয়বেহটরিতারত্বাপিজস্তাত্ত। 
স্মায়য়তে । শ্লিষ ৪৯ শ্লেষণে। পথি ৫০ গতৌ।। পন্থয়তি। পম্থতি ৷. পিচ্ছ ৫১ 
কুট্রনে । ছদি ৫২ সম্বরণে। ছন্দয়তি। ছন্দতি। শ্রণ ৫৩দানে। প্রায়েণায়ং 
বিপূর্ববঃ | বিশ্রাণয়তি। তড ৫৪ আঘাতে । তাড়য়তি। খড় ৫৫খড়ি৫৬কড়ি 
৫৭ ভেদনে। খাড়য়তি। খগ্য়তি। কগুয়তি। কুড়ি ৫৮ রক্ষণে। গুড়ি৫৯. 
বেষ্টনে। রক্ষণ ইত্যেকে। কুঠি ৬০ ইত্যন্তে। অবকুণ্য়তি। অবকুণ্ঠতি । 

ই্দঞ্চ কৈয়টরীত্যোক্তম্ ! নতিদং ক্ষে(দক্ষমম্। খাত উদ্দিতানেন তপরকরণেন মবগ্রহকত্বে রপসিদ্ধেঃ 
ন্পষ্টত্বাৎ। অয়ং দোপধ হতি। টোপধত্বে তব উটাদত স্তাদ।ত ভাব, শঠ শ্বঠ। শাঠয়াতি। 
অসংস্কতো। ভবতি গচ্ছতি বেত্যর্থঃ। ম্ম/য়়ত ইতি। আত্ব তুনেহ ভবতি। নিত্যং ম্ময়তেরিতি 

' নির্দেশেন ম্মিঙ ঈষদ্ধনন ইতি তভৌবাদক।দেব হেতুমষৌ। তছ্িধানাৎ। অপ ঘানে। 'বিশ্াণনং 
বিতরণমূ। চুদ সঞ্চোদনে। প্যাসপ্রস্থ ইতি যুচি চোদনা। বজ মার্গে। বাজগ্কতি মার্গয়তি। 
কেচিত্ত, মার্গেতি ন ধাত্বত্তরং কিন্ত বজেত্যেক এব ধাতুর্মাদংস্করে মতো চেতি ব্যাচখাঃ। জপ 
মিচ্চ। চাদগতাবিত্যেকে । জ্ঞপধাতুর্শিচং লভতে মিৎসজ্ঞকশ্চেত্যন্তে। জ্ঞানে জ্ঞাপনে চেত্তি। 
প্রতিপদ্জপ্তিচেজন।ঃ। প্রচ্ছ জীগ্নায়ামিত্যত্র জ্ঞানে। শ্লাষহৃ,ত্হৃত্রে জ্ঞীপ্যামানে! বোধয়িতুমিষ্যমাণ 

ইতি ব্যাথায়। জ্ঞাপনে চ প্রয়োগদর্শনাদিতি ভবঃ। বেষ্টনমিতি। প্রিবেষস্ত পরিধিরিত্যমরঃ। 

অশশম্বৎ। কোন মতে সাথ ধাতু.। ভক্ষ ধাতু ভক্ষণ বুঝায়। কুট্রধাতু ছেদন ও 
ভর্খসন এবং কোন মতে পৃরণার্থ ও বুঝায়। কুউয়তি। পু ও চুট্ট ধাতু 
অগ্লীভাব বুঝায়। অষ্র ও ঝুট্ট ধাতু অনাদর বুঝায়। অট্রয়তি। এই ধাতুটা 
দকারোপধ কিন্তু ত্বের অসিদ্ধত্ব হেতু “নন্দ্রা” এই সুত্র দ্বার! দকার হইবে না। আট্রিউৎ। 
লুট ধাতু চুরি কর! বুঝায়। লুণ্টরতি। লুণ্টতি এইটা *লুটি স্তেয়ে” এই ভাদিগণীয় 
ধাতুর রূপ । শঠ ও খঠ ধাতু অনংস্কার ও গতি বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, শ্বঠি.ধাতু। 
তুজি ও পিজি ধাতু হিংসা, বগ, আদান ও নিকেতনার্থ বুঝায় । তুষ্বয়তি।- পিঞ্জরতি। 
ইদদিংকরণ হেতু তুঞ্জতি পিঞ্জতি 'এইরূপও হইবে। কেহ কেহ বগেন,, তুঝ ও পিজ 
ধাডু। কেহ কেহ বলেন লজি ও লুজি ধাতু ও উক্তার্থক। পিস ধাতু গতি বুঝা 
পেসপ্লতি। শপ. পরে পেসতি এইক্প হয় উহ! পুর্বে বলা হইয়াছে ।: সামু, ধাতু সাত 
প্রয়োগ বুঝায়।, শ্বন্ক-ও. বক্ষ- ধাতু পরিভাষণ বুঝায়। ফিছ. ধাতু: “ক্সেইন বুঝার 
ক্ষিট ধাতু ন্েহ বুঝায়। শ্মিট'ধাতু অনাদর বুঝায়। অযোপদ্েশত্ব হেতু. ধ্হহইবৈ মা। ॥. 



তিস্তা প্রকরণম্। (২৬ 
গুঠি ৬১-ইত্যপরে. | খুঁড়ি ৬২ খণ্ডনে ৷ বটি ৬৩ বিভীজনে । .. বডি ৬৪ 
ইত্যেকেন ১ম :৬৫. ভৃষায়াং হর্ষে চ। ভড়ি ৬৬ কল্যাণে । ছাদ 
৬৭: রম্নে। .পুস্ত ৬৮ বুস্ত ৬৯ আদরানাদরয়োঃ। চুদ ৭* সথেশধনে। 
অন্ধ... ৭১ ধক ৭২ নাশনে | ণপোপদেশলক্ষণে পযু্গদন্তোহয়ম্ ূ 
প্ররক্কয়াতি। চক ৭৩ চুক ৭৪ ব্যথনে। ক্ষল ৭৫ শৌঁচকন্মণি। তল ৭৬ 
প্রতিষ্ঠায়াম্।: তুল ৭৭ উন্মানে। তোলয়তি। অতৃভূলৎ। কথং “তুলয়তি 
তুলনা” ইত্যাদি। অতুলোপমাঙ্যামিতি নিপাতনাদতন্তস্ত তুলাশবস্থয সিচ্ছো 
ততো গিছ। ভুল ৭৮ উতক্ষেপে । পুল ৭৯ মহত্বে। চুল ৮০ সমুচ্ছায়ে | মুল ৮১ 
রোহণে । কল ৮২ বিল ৮৩ ক্ষেপে । বিল ৮৪ ভেদনে। তিল ৮৫ ন্েহনে | 
চল ৮৬স্ভঁতৌ। পাল ৮৭ রক্ষণে। লুষ ৮৮ হিংসায়াম্। শু ৮৯ মানে। 
পূর্প ৯৯ চ। টুট ৯১ ছেদনে। মুট ৯২ সঞ্চরণনে। পড়ি ৯৩ পসি ৯৪ 
নাশনে। পগুয়তি, পণ্ডতি। সংসয়তি। পংসতি। ব্রজ ৯৫ মার্গসংস্কার- 
াত্যোঃ ॥ শুল্ক ৯৬ অতিষ্পর্শনে । চপি ৯৭ গত্যাম্। চষ্পয়তি, চম্পতি । 
পি ৯৮ ক্ষান্ত্যাস্ । ক্ষম্পয়তি, ক্ষম্পতি। ছজি ৯৯ কৃচ্ছজীবনে ৷ 
গর্ত ১০৩ গত্যাম্। শ্বভ্র ১০১ চ। কজ্ভঞপ ১০২ জ্ভীনে। জ্ঞাপ মিচ্চ গণ্। 
অয়ং ভগ্তানে জ্ছাপনে চ বস্তুতে । | 

নত্বিত্যাদি। অয়ং ভাবঃ। খটাদে। ধমে! পরিবেষণে ইতি পঠিতং তত্র পরিবেষণমিতি হেতুমৎপ্যন্ন 
রূপম্। হেতুমৎণান্তগ্ত হি তোজনা বেষ্টনা চার্থঃ। তথা চ পরিবেষণ ইত্যনেন ভোজনাতে। খেষ্টনা- 
তশ্চান্ত নন মিস্বনিষেধেহপি তয়োরর৫থয়োত্বমস্তবাদেব মিত্বসিদ্ধে্রিতি। যঙ্গাপি ঘটাছ বচ্ছতিতভ্োজন- 

€তোহগরর মিক্পেতি বাখা।তং তথাপাত্রতাগ্রস্থ।মসুগুণ্যেনোপলক্ষণতয়া তথ! ব্যাখ্যেক মিতাযাছঃ । অন্রেদং 
বেধাম। ঘটাদৌ। ঘমো! পরিবেহণে ইত্যত্র পরিপূর্র্বকন্ত বিষেপিজভ্তস্ত জুটি রূপম । যম চ পরিবেধণে 

ইত্যঞ্জ ভু কেবলন্তৈব লুযটি রূপং ন তু পিজন্তল্ত। তথাচ ভোজনাছেষ্টনাযর়া অপি পন্িবেবণশন্দার্থ- 
তব!ছতয় হ্রাপামভ্তত্বেনৈব দিত্বং সিধ্যতি। বেষ্টণে তু অপরিবেষণ ইত্যনেন অমস্তত্বপ্রযুক্তমিত্বস্ত নিষেধেহপি 
ঘম চ পরিবেধণে ইতানেন মিত্বং সিধাতীতি দিকৃ। 

অসিশ্মিটৎ। ক্মিউধাতু অনাদর বুঝায় । ডিত্বের অবয়বে অচরিতার্থন্ব হেতু ণিজস্তের 
উত্তব্ব: তঙ্ হয়। শ্মায়মতে। প্লিব ধাতৃ শ্লেষণ বুঝায়। পথি ধাতু গতি বুঝায় 
পতি. পশ্থতি। পিচ্ছ ধাতু কুট্টন বুঝবার। ছদ্দি ধাতু আচ্ছাদন বুঝায়। ছন্দয়তি। 
ইনতি।- শরণ ধাতু দান বুখায়। এই ধাতু প্রায়ই বিপুর্ববক। বিশ্রাণক্নতি। তড় 
ধায় 2 বুধায়। ভাড়য়তি। খড়, খাড় ও কড়ি ধাতু ভেদন _বুঝান্স। 

| ২খগয়তি। কুড়ি ধাতু রক্ষা করা। গুড়ি ধাতু বেষ্টন ও কোন মতে 
্ণ ধা হু কেছ এই ধাতুস্থলে- কুঠি ধাতু পাঠ করেন অবকুষ্ঠয়তি € 
আধকুষ্ঠাতি1.- কেহ কৈহ-গুঠি ধাতুর পাঠ করেন।, খুড়ি ধাতু খণ্ডন বুঝায়). বটি 
বা বিজন ০ কোন মতে উহ বডি ধাতু? অভি ধাতু ভূষী ও হর্ধ বুঝায় 

ক (৩২) 



২৫ “বিদ্ধান্তাকৌমুদী |: 

৬ ধিতাং ন্থঃ।: ৬::৪ । ৯২7 
 মিভামুপধায়া হন্যঃ স্যার পরে। জ্ঞপয়তি। যম ১৯৩ চগিরিহ্ধ 

চাশ্মিৎ।. পরিবেষণমিহ বেউনস্। ন তু ভোজনাঃ নারি. খু 
বময়তি চন্দ্রম্।. পরিবেষ্টত ইত্যর্থ। চহ ১০৪ পরিকক্ষনে | - নহযুতি। 
অচীচহত। কথাদৌ বক্ষ্যমাণস্ত তু অদস্তত্বেনায্লোপিত্াদদীর্ঘ্সন্রস্কাডু: ধ্। 
আঅভচছৎ। চপ ১০৫ ইত্যেকে। -চপয়তি। কলহ ১৯৬ ত্যাগ ইত্যেকে । 
অরীরহত। কথাদেস্ব। ররহত।. বল ১০৭ প্রাণনে |: বলয়কি। 

চিএ ১০৮ চয়নে। | 0 

তড়ি ধাতু কল্যাণ বুঝায় । ছর্দ ধাতু বমন বুঝায়। পুস্ত ও বুস্ত ধাতু আদর ও নীদর 
বুঝায় । চুদ ধাতু সম্যক্রপে প্রেরণ বুঝার । নক গু ধক্ক ধাতু নাশবুঝায়। 'ণোপদেশ 
লক্ষণে এই ধাতুটা পর্য্যন্ত অর্থাৎ নক ধাতুর ণত্ব হয় না। প্রনকয়তি। চক ও চুক 
ধাতু বাথন বুঝায় । ক্ষল শৌচকর্ম্ম বুঝায় । তল ধাতু প্রতিষ্ঠা বুঝায়। তুল ধাতু পরিমাণ 
বুঝায় । তোলয়তি। অতৃত্লৎ ।. পতুলক্পতি তুলনা” ইত্যাদি প্রয়োগ কিরূপে :মিদ্ধ 
হইল? পঅতুলোপমাভ্যাং” এই সুত্র দ্বারা নিপাতনে অগ্ডস্ত তুল! শব্দের সিদ্ধি হইলে 
তাছার উত্তর ণিচ্ হয় । ছুল ধাতু উৎক্ষেপণ বুঝাম্স। পুল ধাতু মহত্ব বুঝায়। চুল ধাতু 
সঃ বুঝায় । মুল ধাতু রোহণ বুঝায়। কল ও বিল ধাতু ক্ষেপণ বুঝায়। 

খিল, ধাতু ভেদন বুঝায়। তিল ধাতু ন্নেহ করা। চল ধাতু ভূতি বুঝায়। 
পাল ধাতু র্ক্ষণ বুঝায়। লুষ ধাতু হিংসা বুঝায়। গুব ও শূর্প ধাতু পরিমাণ 
বুঝায় । চুট ধাতু ছেদন বুঝায়। সুট ধাতু সঞ্চর্ন বুঝায়। পড়ি ও পসি ধাতু 
মাশন বুঝায় । পগ্ুষ়তি, পগ্ডতি । পংলয়তি। বজ ধাতু পথসংস্কার ও গতি 
বুঝায় । শুক্ক ধাতু অতিষ্পর্শন বুঝায় । চপি ধাতু গতি বুঝায়। চম্পয়তি, চম্পতি। 
ক্ষপি ধাতু ক্ষান্তি বুঝান। ক্ষম্পয়তি, ক্ষম্পতি। লজ ধাতু কষ্টে জীবন ধারণ বুঝায় । 
শ্বর্ত ও শ্বত্র ধাতু গতি বুঝায়। জ্ঞপ ধাতু জ্ঞান ও জ্ঞাপন বুঝায় । ০০৪ উত্তর 
মিৎ হয়। এই ধাতুর ও জ্ঞান ও জ্ঞাপনার্থ বুঝায় । 

৬। গিচ পরে থাকিলে মকার ই ধাতুর উপধার হশ্ব হয়। জ্ঞপয়তি। যম 'ধাতু 
পন্ধিবেষণ বুঝাম্ম। চকার দ্বার! যম ধাতুর উত্তর মিৎহয়।, এস্থলে পরিবেষখ' শব্জে 
পরিবেষ্টন বুঝার । ভোজন: ও বেষ্টন বুঝার না। যময়তি চজ্জং অর্থাৎ চন্্রকে 
পরিবেষ্টন করিতেছে । চহ ধাতু পরিকক্ষন বুঝায়। চহয়তি| অচীচহঃ।;: রুগীর 
আদিতে বক্ষ্যমাগ. বিষয়ের অদতত্ব ও অগ্লোপিত্ব হেতু দীর্ঘ ও সন্বস্তাব' হইবে সী। 
অচচহুৎ। চপ ধাতু ও-উত্তার্থক ;। চপরতি।. বু. প্লাতু তা বুঝায়), সুইছা 
(কহ কৃত বলেন. । অরীরহৎ). কথাদির কিন্তু অবস্মহহ |. বৃল-ধাতু পাগল নুষা 
ব্লয়তি। চিএধাতু.চয়ন বুঝায়।, 



রাদিকীকরপম্ &.. ২৫১ 
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জায়: শাৎ। 

৮ অত্তিত্রীবীরীরু-্ীক্ষাধ্যাতাং নিন ৭ ৩।৩৬। 
-উপয়তি, চক্পয়তি ॥ খ্রিহৎকরণসামর্থ্যাদস্ত শিল্িকল্প$। চয়তে। 

প্রণিচয়তি, প্রনিচয়তি । “নান্যে মিতোইহেতৌ গ*”। অহেতো স্বার্থে ণিচি 
জ্ঞপাদিভ্যোহন্তে মিতো। ন স্থ্যঃ। তেন শমাদীনামমন্ততবপ্রযুক্তং মিত্বং ন। 
ঘট ১০৯ চলনে। মুস্ত ১১০ সঙ্বাতে। খষ্ট ১১১ সংবরণে। ঘষ্ট -১১২ 
স্ফিন্ট. ১১৩ চুবি ১১৪ হিংায়াম্। পুল ১১৫ সঙওযাঁতে । পুর্ণ ১১৬ ইত্যেকে। 
পুণ্য ১১৭ ইত্যন্যোে। পুংস ১১৮ অভিবদ্ধনে । উকি ১১৯ বন্ধনে। টক্কয়তি 
টস্কতি ৷ ধূস্ ১২০ কাজ্িকরণে। ধুনয়তি। জস্তযাত্তঃ। মুর্ধন্যান্ত ইত্যেকে ॥ 
তালব্যাস্ত ইত্যপরে । কাট ১২১ বর্ণে। চূর্ণ ১২২ সঙ্কোচনে। পুঁজ ১২৩ 
পুজায়াম্। অর্ক ১২৪ স্তবনে। তপন ইত্যেকে । শুঠ ১২৫ আলস্তে ॥ 
শুঠি ১২৬ শোষণে। শু৯য়তি। শু%তি। জুড় ১২৭ প্রেরণে। গজ ১২৮ 
মার্জজ ১২৯ শব্দাথোঁ। গাজয়তি। মার্জয়তি। মর্চ ১৩০ চ। মর্চয়তি। 
স্ব ১৩১ প্রজঅবণে। শ্রাবণ ইত্যেকে। পচি ১৩২ বিস্তারবচনে । পঞ্চয়তি ॥ 
পঞ্চতে ইতি ব্যক্তার্থন্ত শপি গতম্। তিজ ১৩৩ নিশানে। তেজয়তি ॥ 
কৃত ১৩৪ সংশব্দনে ॥ 

৭| চিন্ফু রোগোৌঁ। আদেচ উপদেশে ইত্াত আদিত্যনুবর্জতে বিভাব। বীয়তেিত্যতো বিভাঁবা- 
গ্রহণং চতছাহ। আত্বং বাঁন্তাদ্দিতি। 

৮। জর্তিহী। পরতাদস্তরঙ্গত্াচ্চ আদৌ পুক্ পশ্চাদ্ গুণঃ। অর্প়তি। হ্তেপয়ুতি। বেপয়তি। 
রেপক্াতি। 'যলোপঃ । ক্লোপয়তি। স্ব্লাপয়তি। স্থাপয়তি। চপয়তীতি। বর্ণশ্রহণে লক্ষণপ্রতি- 

পঙ্গোক্কপরিভাব। ন প্রবর্ততে। জতোহমুপসর্গে ইতি কযাধনায় হ্বাবামশ্েত্যারস্তাদিতি ভাবঃ। 
জ্ঞপাদিত্য ইতি। মুখ্যমতে পঞ্চ জ্ঞপাদক্রঃ।. মতান্তরে তু সপ্ত। পূর্ণেতোকে পুখেত্যন্তে ইতি। 
ঈদৃশেধ পাঠগুদ্ধির্পির্ধেতুষশকা।। অতএব ক্ষীরদ্মমিমোক্তন্ । "পাঠেহর্থে চাখদভ্রংশাম্রহতামপি 

মোগৃতং।. ননবিষ্বঃ কিং জহীযোহত্র কিমুপাহগদ্মছে বয়মিতি” । পুল গুরণাদিযু পাঠে আংশঃ বজঘ।তোর্মা্গ- 
সং ্ বারে!হর্থ উত সংস্কার এবেত্যর্৫থে ভ্রংশঃ। আগমত্র-শাৎ শান্ত্রত্রংশাথ । চূর্ণ সন্ধোচনে। প্রেরণ 
গঠিত পুনঃ পাঠোধর্থতেদকৃতঃ : মঙ্চ চেতি। ক্ৃচিদ্ধাতুপাঠেংস্যানৃইতেহণি নারমপ্রামাশিক ইতি 
মন্তব্যং বিদচোহত্তযাৎ গর পি তে কৈর়টেনান্োপন্তত্ততাৎ। মর্ডে মত্তম্। ম্চয়তি য়েনেতি 
প্রয়োধিদপনাচচ | | রি 

1১) রিস্ক জতপসর 
1৮1... আর্তি, হী, ক. রী; ক্ষী ও. আকারান্ত ধাতুর উত্তর. পি.পরে থা্কলে:পুক্ 

 আগধ-হয়ঞ, চপন্বত্তি। চররতি। ঞিৎকরণ সামর্থ্য হেতু ইহার স্থানে ণিচেরবিকজ 



| উপধায়ীশ্চ ॥ ৩1:১1 ১০৯: 
ক 8৬৪ খত ইত স্যাৎ। রপরত্বস্।  উপক্থীরাতি 

্বর্ঘ; |. কীর্তীয়তি । “উর্খহ” অচীরৃত, অচিকীর্ভঙ। বন্ধ ১৩৫ ছেমপুর- 
ণয়োঃ। কুবি ১৩৬ আচ্ছাদনে। কুম্বয়তি। কুভি ১৩৭ ইতে্টকে 1. ঈুকি 
.১৩৮তুবি ১৩৯ অদর্শনে। 'অর্দনে ইত্যেকে ৷ হলপ ১৪ ব্যক্তীয়াং বাঁচি ॥ 
ক্৯প-১৪১ ইত্যেকে। চুটি ১৪২ ছেদনে। ইল ১৪৩ প্রেয়ণে'। 'এরলযীততি। 
এঁলিলঙ। অক্ষ ১৪৪ শ্্লেচ্ছনে। শ্লেচ্ছ ১৪৫ অব্যক্তায়াং বাচি । ব্রুস ২৪৬ 

; ৯1 উপধায়াশ্। খত ইদ্ধাতোরিতি বর্ততে শুদাহ। থাতোরপধায়া ইতি । : মনু খত ইদ্ধাতা- 
রতি কুতে ধাতোখ্ত ইতি বৈয়ধিকরণ্যেন ব্যখ্যানে দিদ্ধমিষ্টমিতি, কিমনেন, হুতেণেতি চে সৈবষু। 
তথা ছি সতি খকানীয়তীত্যব্রাপি ইত্বপ্রসঙ্গাৎ। অর্দন ইতোক ইতি । অত্র বদত্তি। অর্দনে লুবিতুবী 
স্বাদ পঠিতে। তয়োস্তত্র পাঠে বৃখ। স্তাদিদিত্বাদেব লুম্বতি তুন্বতীত্যাদিরপসিদ্ধেঃ। অগর্শনে স্বর্থের্থ- 
ভেদাৎ জা দিপ।ঠঃ সার্থক ইত্যর্দনার্থতবং চৌর1দিকয়োরযুক্তমিত্যন্ধরমাদেক ইতুডক্তমিতি । রঙ্গ পেচছবে। 

হয়। চয়তে।  প্রণিচক়্তি, প্রনিচয়তি.। প্নান্তে মিতোহহেতৌ* হেতু না বুঝাইলে 
ত্বার্থে ণিচ পরে থাকিলে জ্ঞপাদি ভিন্ন ধাতুর মিৎসংভ্ঞা। হয় না। সেই হেতু শমাদ্ি 
ধাতুর সম্বন্ধে অমস্তত্ব প্রযুক্ত মিৎ মি না। ঘট ধাতু চলন বুঝায়। মুস্ত ধাতু 
সংঘাত বুঝায়. খষ্ট ধাতু সংবরণ বুঝায়। যর, শ্ফিউ ও চুবি ধাতু হিংসা যুঝাদ্। 
পুল, পূর্ণ 'ও পুণ্য ধাড়ু সমূহ বুঝায়। পুংস ধাতু অভিবর্ধান বুঝায়। টকি 
ধাতু বন্ধন বুঝার । টক্কয়তি। টম্কতি। ধূস ধাতু কান্তি বুঝার়।  ধৃরয়তি ॥ 
এই ধাতু দস্ত্যসকারাস্ত। কেহ কেহ বলেন, উহ! মূর্ধন্যৰকারাস্ত। অগ্ত মতে 
তালব্যাস্ত। কীট ধাতু বর্ণ বুঝায়। চূর্ণ ধাতু সক্কোচন বুঝায়। * পৃ ধাড়ু পুজা 
বুঝায় । অর্ক ধাতু স্তবন বুঝায়। কোন মতে তর্পণার্থও হুয়। শুঠ ধাতু আলন্ত 
বুঝায়। শুগঠিশ্ধাতু শোষণ বুঝায়। শুঠয়তি। গুষ্তি। ভুড় ধাতু প্রেরণ বুঝায় । 
গজ ও মার্জ ধাতু শব্দার্থক। গাজয়তি। মার্জয়তি। ম্র্চ ধাতুও উক্তার্থক। মর্চন্বতি। 

স্ব ধাতু প্রতরবণ বুঝায়। কোন মতে শ্রাবণ বুঝায় । চি ধাতু বিস্তার বুঝায় 
পঞ্চয়তি। শপ্.পরে “পঞ্চতে” এইরূপ পদ হয় যাহার এরপ বিস্তাবার্থ পচ ধাতু কথিত 
হইয়াছে । তিজ ধাতু তীক্ষীকরণ বুঝায় । তেজয়তি। কৃত ধাতু সংকীর্ত্তন বুঝায়. 
:৯। ধাতুর উপধাভৃত ক্লকার স্থানে ইত হয়। রপরত্বও হয়। *উপধায়াং” 

এই সুত্র স্বারা দীর্ঘ হয়। কীর্তয়তি। “উর্ঘৎ” এই হুত্র সবার! উপধাতত খবর স্থানে 
খৎ হয়৷ অটীক্তৎ, অচিকীর্তৎ। বর্ধ ধাতু ছেদন ও পুরণ বুঝার কুবি: 
কুভি ধাতু আচ্ছাদন বুঝায়। কুষর়তি। কুম্তপ্নতি। - লুবি ও. তুবি-:: বাত 
অদশনি বুঝা“ কোন, মতে অর্দন বুঝায়। হলপ ও ব্*্প ধাতৃ*স্পষ্ট-বাক্য 
কখন বুঝায় চুটি ধাতু ছেধন বুঝায়। : ইজ ধাতু প্রেরণ বুঝায় 1. এলকতি । 
ত্রীগলধা। অঙ্গ ধাতু মর্দন বুঝায়। গ্লেচ্ছ ধাতু অব্য বাক্য: বুঝার! আপ ও 
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ৃ রা রিগজরগম্। ২৫৩, 

ক টি? জিলা ও কচি গর্ব; ১৪৮ নী ১8৯:খব্ডৈ ।: ১গৃর্ব. ১৫০ 
আবি জারা নিত 'আঠন্ত). উদ ১২১ পূর্ব ১৫হ, দিকেতনে।: সি 
এর হকণে।: £মাক্ষণ ইতি. কেচিৎ। জংসয়তি। জংসতি। : জড় ১৫৪. 
স্তর জন্:১৫৫ হিংসায়াম্ | পিড়ি ১৫৬ সঙ্বাতে। রুষ 5৫৭ 
রোমুষ্ব .. ৬ ১৫৮-ইত্যেকে 1 -ডিপ. ১২৯ ক্ষেপে । ফ্টপ ১৬০ 
সমুদ্ছায়ে।: আলুপ্সাদাতানেপদিনঃ। বুল্মনাঙ্সো বেতি বক্ষ্যতে । তমভি- 
ব্যাপ্যেতার্থঃ | .. অকর্তৃগাধিফলার্থমিদম্ । চিত ১ সঞ্চেতনে। চেতয়তে। 
মা শি ২ দংশনে। দংশয়তে । অদদংশত । ইদিত্বাপিজভাবে। 

শত্তি । . আকুস্মীয়মাস্ীনেপদং . শিছসঙ্গিয়োগেনৈবেতি ব্যাখ্যাতারঃ। 
রে সঞ্ভিসাহচর্য্যাদ্দ ভাদেরেব খ্রহণম্ । দ্রসি ৩ দর্শনদংশনয়োঃ। 
(শশা ৫ আস পাস পিস সিল 

সক্ষণেহপায়ম । তচ্চ তৈলদ্িন1হভ্য্রনষূ। অক্ষত । অমজক্ষংৎ। ৩৪৭ পূব নিকেতন গর্দন্টি 
পূর্ববয়তি। কেচিত্তু পুর্ধনিহকেতলে ইতি পতিতা গর্দধাতুং পুর্বনিবাসে বর্জতে ইতি ব্যাচক্ষতে। 
জু হিংলায়/ম্।  ৎকায়/মিডিকল্সার্থমুদিংকরণমিত্তি তৎসামর্থা।দস্ত নিজনিতাঃ। আসয়তি.। 
জসভি। জনিত্বা। জন্বা। জন্তম। ছিত। সঞ্চেতনং মুচ্াদ্যবস্থ/নিবৃত্ত্যত্তরকালিকং জআ্নস্। 
দশতীতি। ইচ্থ দংশসঞ্জেতি নল্রেপমাশস্কা।হ। সঙ্জিস্াহচর্যা/দিতি। স্পশ। স্পাশয়তে । অৎ 
স্বদৃতরেত্যাদিনাইভা?মহ্য অহম্ ইত্বাপবাদঃ । অপম্পশৎ। তর্জ ভতর্স তজ্জনে । ভৎসয়তে । ভঙ্দ্রয়ক্লিবত্রে 
কেতুভিরিন্চি প্রয়ে(গন্ত শিজন্ঞ।দল্;ভতৌোব।দিকাৎ তর্জরতের্ব হেতুমনিচি বোধ্যঃ| জণ। জপক্মতে। 
জগোইর্ভকে স্ত্রৈগর্ভে ইতামরঃ। গুর উদ্াামনে। দীর্ধোপঞোহয়ম্। গুরয়তে । হন্বোপধস্ত. দিবাদে 

-ছুদাদো চেত্তি মনোরম।য়াং স্কিত্। যদাপি তুদ।দৌ গুরী উদ্ামনে ইতি পাঠাদ্ব-স্বেপধ এব তথাপি 
দিবাদৌ ঘুরী গৃরী হিংষাগত্যোরিতি পাঠাল্াস্তি হ্ৃন্োপধ ইতি নবাঃ। শষ লক্ষ । নন “নিশানয় 
তদুৎপত্তিমিত্যর শামর ইন্যেভৎ শমু উপশম ইতাক্ষাঞ্জিচি বপং চেদ্ অমস্ততশ্সিন্বে সতি হুদ্দেন 
ভাবামিতাশক্কা কথমনেন ফিদ্ধমিতি বদৃত্তি। আকুম্মীকত্বতঙি নিশাময়ছ্েতি রূপন্ত সর্বসম্মতত্বাদি তি 
চেদ্ অভ্রাহুঃ। ন্থার্থশাত্বাদশ্মদ্ধেতুমধিচি নিশাময়েতি রূপম । ন চার্থাসঙ্গ তিঃ” ॥ নিবৃত্তপ্রেষণাদ্ধাতোঃ 

বর্থ ধাতু ছিংস! বুঝায়। কেহ কেন বলেন গর্জ ও গর্দ ধাতু শক এবং গর্জ ধাতু 
অভিকাঁজ্1 বুঝায় । গুর্দা ও পূর্ব ধাতু নিকেতন বুঝায় । জসি ধাতু রক্ষণ ও 
ফোন মতে: মোক্ষণ বুখার । জংসয়তি, জংসতি। ঈড় ধাতু স্ততি বুঝায়। জন্থু 
ধাড়ু হিংসা-বুকীয়। পিড়ি ধাতু সংঘাত বুঝায় । রুষ ধাতু রোষ বুঝায়। রুট ধাতু 
রাগ বুঝায়। ডিপ ধাতু ক্ষেপণ এবং উপ ধাতু সমুচ্ছার় বুঝায়। কুম্ম ধাতু পর্য্যন্ত 
'আত্মমেপদী .হইবে। “কুণ্ম নায়ো বা” এই সুত্র পম্চাৎ বর্ণিত হইবে, তদবধি সকল 
ধাতু কআ্ত্মনেপদী। ইহা অকর্তৃগামি ' ফলার্থ কৃত হইল। চিত ধাতু সঞ্চেতন বুষ্বায়। 
চেতয়তে & 'অচীচিতৎ । দশি ধাতু দংশন বুঝাক়। দংশয়তে । অদদংশত। ইদিস্ব 
হেকু-বিটের অভাব পচক্ষ। দ্ংশতি । ব্যাখ্যাকর্তীদিগের মতে ণিচ্ সনিযোগ হেতুকু-প্দীয় 
ধাুপর্যাক অব্রিনেপদ হইবে । লকারের লোপ করিলে. সঙ্গি ধাতুর সাহচর্য হেতু 
ভাদিগনীয় -গৃতুক্ই গ্রহণ হয়। দসি ধাতু দর্শন ও দংশন বুঝায় । দংসয়তে। ছংসতি। 



২৫৪ 

ংসয়তে:।. দংসতি।- সু ৪ ইত্যপেযকে।. ডগ হি ৬! করিও 
কুটুন্ছধারণে । :তস্্রয়তে। চান্দু! ধাতুদ্বয়মিতি মন্ধা-কুটুন্যযতে টুর ররদ্ি। 
মরি গুপ্তপরিভাবণে । . স্পশ ৯ গ্রহণসংক্লেষণয়োঃ7 বহর ১$ জহর ১ 
তর্জনে। বস্ত..১২ গন্ধ. ১৩ অর্দনে। বজ্তয়তে:), গন্ধয়জে-!.. বিক্ষ ২৪ 
হিংসায়াম্। হিক্ক ১৫.ইত্যেকে |. নিষ্ক ১৬ পরিমাণে ।. লগা ১৭ ঈপদায়াম্। 
কণ ১৮ সঙ্কোচে। তৃণ ১৯ পূরণে । ভ্রণ ২* আশাবিশক্কয়োঃ।..শঠ ২১ 
শ্লাঘায়াম্। বক্ষ ২২ পুজায়াম.। শ্যম ২৩ বিতর্কে। গুর. ২৪ উদ্যমনে । 
শম ২৫ লক্ষ ২৬ আলোচনে। নাস্ে নিত ইতি মিত্বনিষেষঃ শাময়ন্তে । 
কুতস ২৭ অবক্ষেপণে। ক্রিট ২৮ ছেদনে। কুট ২৯ ইত্যেকে। গল ৩০ 
অ্রবণে। ভল ৩১ আমগুনে। কুট ৩২ আপ্রদ্দানে। অবসাঙ্গন ইত্যেকে । 

প্রাকৃতেহর্থে শিভুচাতে ইতি সিদ্ধান্তাঙ্গিতি। কুৎন অবক্ষেপণে। বৃনশ্চ কুৎসায়াধিতি নির্দেশাদঙ। 
কুৎনা। প্যাসশ্রম্থেতি বুছ। কুৎসন। তল। আতগুনং নিরূপণমিত্যাছঃ। বঞ্চু প্রবন্তনে। 

লুটি। বঞ্চনস্। উদ্দিৎকরণন্ত বকায়া মিড্িিল্লার্থত্বক্জিজনিত্যঃ । বঞ্চয়তি। বঞ্চতি। বহিত্ব! 
বঞ্চিত্বা। বস্তা । যকিলুধ্চ্যতশ্চেতি সেটঃ জ্েঃ কিন্তবিকজনাৎ পাক্ষিকো। নলোপঃ ৷ ইভভাবে তু 
দিতাদ্। নিষ্ঠাক়্াস্ত বন্ধষ্। যক্ত বিভাষেতি ইগ্রিষেধং। নায়ে বেতি বা শব্গং ব্যাচ্ট্রে। অখবেষ্ঠি। 
প্রাতিপদ্দিকমিতি। জন্ডেষগি দৃষ্ঠত ইতি সুত্রে জন্কেত্যোহগীতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ কুপূর্ববাৎ প্রয়তের্ডপ্রতায়ে 
টিলোগপে কুঙগতীতি সমাসে চ নিম্পশ্রমিতার্থঃ। বদ্যপি কুপূর্বপ্ত- স্মিতে। লভাদিবু কৃশ্বয়ত্ে ইতাদি 
সিদ্ধং তথাপি প্রকুল্মরতে ইত্যাদি ন সিধোদুপসর্গত্ত ধাতুন। ব্যবধানাযোগাৎ।  কুল্তয়াংচক্রে ইতযা- 
ছখপি কুম্মেতি পাঠোহ্থবান্। ইত্যাকুন্মীয়াঃ। চট্ট) জর্ববোহপি চুরাদিণিচ' পাক্ষিক 'ইতি গ্ছে 
গুরেশ্চ হল ইত্াপ্রতায়ং | চর্চাঁ। কণ নিশীলনে। একনেআরনিমীলনএবান্ং শবন্বভাবাৎ। কাণঃ 

কেহ কেহ বলেন দস ধাতু । ভপ ও ডিপ ধাতু সংঘাত _বুবায়। তত্রি ধাতু কুটুদ্ব 
ধারণ বুঝায় । তত্ত্রয়তে । চান্দ্র মতে ধাতুদ্রয় ইহ। মনে করিয়া কুটুম্বতে এইরূপ 
পদ হয । মত্রি ধাতু গুপ্ত পরিভাষণ বুঝায় । স্পশ ধাতু গ্রহণ ও ফংক্লোষণ, বুঝায় । 
তর্জ ও ভৎস ধাতু তর্জন বুঝায়। বস্ত ধাতু গন্ধ ও অর্দন বুঝায় । বস্তয়তে । 
গন্ধয়তে.। বিষ ধাতু হিংসা বুঝায়। কোন মতে হিফ ধাতু । নিক ধাতু পরিভাষণ 
বুঝায় । লল ধাতু ঈ্ষা বুঝায়। কণ ধাতু সংকোচ বুঝায়। তুণ ধাতু পুরণ রুঝা্ধ। 
জপ ধাতু আশা! ও বিশঙ্কা বুঝায় । শঠ ধাতু প্লাঘা বুঝায়।. বক্ষ ধাতু, পুজা, বুঝায় 
স্তম ধাতু বিতর্ক, বুঝায়। গুর ধাতু উদ্যমন বুঝায়। শম ও লক্ষ খাতু আলোচনা 
বুঝাক্ক।: পনান্তে মিতঃ” এই সু দ্বার! মিত্ব নিষেধ হয়। শময়তে।, কুদস, ঠাড় 
অবক্ষেপণ বুঝায় । ক্রট ও কুট ধাতু ছেদন বুঝায়। গল ধাতু. শ্রবণ বুঝায়; ভুল, 
ধাতু আমওন বুঝায় । কুট ধাতু আপ্রদান বুঝায়। .কোন সত রত্ন. ইক 
কুট ধাতু, প্রতাপন বুঝায় । . বক ধাতু প্রলস্তন বুঝায় : বৃষ ধাতু; জনন: স্ায়ব্য ও 
শক্রবন্ধন বুঝায়। বর্ষরতে । মদদ ধাতু তৃত্তিষোগ বুঝায়। “মদনে ।,  দিবু.ধাতু 



ঠকরণম্। ২৫৫ 

ছুট ৩৬ পরতাগ্দে বু ৩৪ রি বব ৩৫ পক্তিবন্ধনে। -শক্কিবন্ধনং 
জনমলাসথ)ং '“বর্ষয়তে | : মদ ৩৬ ভৃষ্থিযোগে 1 
৬০ রা দি ৩৭ পরকৃনে গু ৩৮ বিজ্ঞানে । গারয়তে | ব্রি. ৩৯, 

চেতমাখ্যানধিবালেদু | হেষয়তে। 
ত্তায়াং বিদ্যুতে, জ্ঞানে বেস্তি, বিস্তে বিচারণে। 

. বিশ্দতে বিন্দতি প্রান্ত, শ্ঠন্লুক্ষ্মমশেখিদং ভ্রমাৎ | | 
“ মনি৪০ স্তস্তে । মানয়তে। যু৪১জুগুপ্পায়াম্। যাবয়তে। “কুপ্ম নাকো 

বা'গ*»। কুশ্মোতি ধাতুঃ কুৎসিতশ্ময়নে বর্ততে। কুস্মরতে। অচুকুস্মু। অথব! 
কুস্মেতি প্রীতিপদিকম্। ততো ধাত্বর্থে ণিচ। ইত্য।কুম্মীয়াঃ। চ্চ ১ অধ্যয়নে । 
বুক্ধ ২ তাষণে। শব্দ ৩ উপসর্গাদাবিষ্কারে চ।' চান্তাবণে। প্রতিশবয়তি 
প্রতিশ্রাতমাবিষরোতীত্যর্থঃ। অনুপসর্গাচ্চ । আবিষ্ষকারে ইত্যেব। শবা- 
য়তি। কণ ৪ নিমীলনে। কাণয়তি। গে চত্যুপধায়া হ্স্বঃ| “কাণ্যাদীনাং 
বেতি” বিকল্লযতে । অচীকণৎ্। অচকাণু। জভি ৫ নাশনে। জন্তয়তি। 

কাণ্যাদীলামিতি। এতে হেতুমগ্জ্যস্তেযু বক্ষ্যত্তে | হৃস্ত্যর্থাশ্চ। তেন ঘাতকপ্পতি হস্তীত্যেতৌ সমানবথোয। 
জর্জ । প্রতিষক্ধো!. গুণখানদ্। অর্জয়তীতি। সংগৃহ্াতীত্যর্থঃ। ঘুধির অবিশবানং প্রতিজীগীলষ। 
নিখেখালিঙ্গ।দিভি। ঘুরিরবিশখধন ইতি গুত্রেপ অবিশবনে নিষ্ঠায়া বিশবনার্থাদেতস্মাদনভ্তর1 নিষ্ঠা 
নান্ত্যেব শিভা ব্যযধানা্চ। অতো! ঘুধিরবিশধান ইতি ভৌবাদিকাদেব নিষ্ঠায়া ইঙ্জিষেধো। তবে দিতি 

' কিং. বিশজনপ্রতিঘেধেন । ততশ্চানেনৈব বিশখানপ্রতিযেধেনানিত্যোহগ্ত পিজিতি, জাপ্াযতে ইতি, 
ভাবঃ। ইরিৎকরপাদপি শিজিকল্সঃ, সিধাতীতি ফেচিৎ। শিল্পষোগ ইতি) ক্রিক্াফৌশলং শিল্পম্ ? 
হত নিকায়োপক্ষারর়োঃ | বত্বো! বা! প্রৈধো বা দিকান্সঃ। নিরাফায়োপক্ষারয়োরিতি পাঠাজ্তরম্ 1 
“ভ্রি্ানিখপ্টো চ ধত্ে প্রেঘে নিরাকারে পাতয়েদপু[পস্কৃতো। দিসোহনং ধান্তধনয়োঃ প্রতিদানে" ইতযান্জদ্ ? 

পরিকুঙ্জন বুঝায় । গৃধাতু বিজ্ঞান বুঝায়। গারয়তে। বিদ চেতনা, আখ্যান ও' 
বিনাসন বুঝায়। বেদয়তে। “লতা অর্থে দিবাদিগণীয় বিদ ধাতুর উত্তর শ্তন্ পরে 
থাকিলে বিধাতে, জ্ঞানার্থে অদ্দাদিগমীয় বিদ ধাতুর উত্তর শপের লুক্ হইয়া বেত্তি, 
বিছ্রার্থে রুখাদিগনীয় বিদ ধাতুর উত্তর -শরম্ প্রত্যয় হইয়া বিস্তে, প্রাপ্তি অর্থ 
লাতার্ে তুদাদিগণীয় বিদ ধাতুর উত্তর শ হইয়া বিদতে ও বিন্দতি পদ ক্রমে ক্রমে 
সিদ্ধ হর । . মন ধাতু স্তত্ত বুঝায় । মানয়তে। ঘু ধাতু জুগগ্পা বুঝায় । ধাবরতে। 
“্কুস্ম নাস ব”। »। কুন্ম ধাতু কুৎসিতভাব বুঝায় । কুশ্ময়তে। 'অহুকুম্মৎ॥ 
অধবা-কুম্ম এইটা প্রাতিপদিক, তাহার উত্তর ধাত্বর্থে পিচ, হয়। এই অবধি আবুশ্বীক 
থা): ষ্ঠ ধাতু অধায়ন বুঝায় । বুক ধাতু ভাষণ বুঝায়। শব ধাতু উপসর্গ যু 
হই আবিধার ও কখন বুঝায়। . প্রতিশকঁয়তি। অর্থাৎ. প্রতিশ্র্ড বিযৃে 
আরকি +করিিছে। উপপর্থের উত্তর না হইলে ফেবল 'আবিফানীখ ই খরায় 
লধব্ি।: ০₹গ এধীতু নিদীলন বুঝার কাণয়ততি:( : পপৌ' চষ্ঠাপধীযা+ হব 
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জন্ততি। ঘুদ ৬ ক্ষরখে : সদক্ঈাতি। অসূযুদহ 4. জন্ত এ তাড়াে 5. জাদরতি)। 
পশ ৮বন্ধনে। প্াশর়তি | অম ৯ রোগে । আময়তি:। প্নার্ছো মিড ফি 
নিষেধ । অম ১* গত্যাদদী-। শপি গতঃ। তন্মান্বেতুমর্জ "ল.কমামি চামামিতি? 
নিষেধঃ। আময়তি। চউ ১১স্ফুট ১২ভেদনে 1 বিকাসে শশপৌঁ3. সটতি। 
স্ফোটতে ইত্যুস্তম্। ঘট ১৩ সঙবাতে। ঘাটয়তি 1. হস্ত্যর্থাম্চ। মবগণ্যা- 
মুক্তা অপি হস্ত্যর্থাঃ স্বার্থে ণিচং লভন্ত ইত্যর্থঃ| দিবু ১৪ মর্দর্নে । উদ্িত্বাদ্দেব- 
ভীত্যপি । অর্জঞ ১৫গ্তিযত্বে। অয়মর্থান্তরেহপি। দ্রব্যমর্জয়তি |. খুধির ১৬ 
'বিশব্দনে | ঘুষিরবিশৃব্দন ইতি সুত্রেন্রিশব্দন ইতি নিষেধাল্লিঙ্গা দানিত্যোহপ্ত 
ণিছি। ঘোষতি। ইরিত্বাদঙ বা। অঘৃষত্, অঘৌবীত্। : প্যন্তশ্য তু. 
অজ্ঘুষৎ.। আডঃ ক্রন্দ ১৭ সাতত্যে। ভোৌবাদিকঃ ক্রন্দধাতুরাহ্বানাদ্যর্৫থ 
উল্তঃ। স এবাড্পুর্বেবা ণিচং লভতে সাতত্যে । আক্রন্দয়তি |. .অন্যে তু 
আত্পুর্বেবা ঘুধিঃ ক্রন্দসাতত্যে ইত্যান্ঃ। আঘোবয়তি। লস ১৮ 
শিল্পযোগে । তসি ১৯ ভূষ ২০ অলঙ্করগে। অবতংসয়তি, অবতংসতি । 

সনি শপ উল 

অন্যর্থ)। যদ্থাদার্থেধু ভতুবু' বতখাতুং প্রধুপ্লীত। নিসং পরভাগে প্রযুজাতে চেৎ তদাহয়ং ধাস্কধনয়োঃ 
প্রতিদানে বর্তত ইতি । খণং নিধাতয়তি.। প্রতিদদাতীত্যর্থ:। অঞ্চু বিশেহপে। বিশেষণং ব্য।বপ্তনম্। 
ভূবোহবকক্ষনে।. তৃধাতোর্ণিচ্ স্ঠাৎ। ভাবয়ভীতি। মিশ্ীকরোতি চিস্তক্তি বেত্ার্থঃ।' কৃপেশ্ট। 
কৃপের্শিচ হ্া(ৎ অবককষনে । আন্মদঃ।| আভব্াপোতি। আকুল্ম( দিতি পূর্বে আধ্যাদগর্ববানিতি 

পরর চ আতোহতিবিধ্যর্ধত।র়াঃ সর্বসন্মতত্বেন তন্ধ্যপতিতেইত্রাপি তখৈব ব্যাখ্যা নমুচিতশিতি তাবঃ | 
জন্তে ত্বা্পুরর্বকাৎ শ্বদঃ সকর্পকাগ্রিজিতি ব্য।চখু!ঃ। আব্বদীয়েধু ধাতধঃ সর্ব সকর্দকাঠী ঘাটর- 
তীতি। অর়ং' চুর।দাবেষ সভ্ঘ।তে গতঃ পুনঃ পাঠন্ত অর্থডেদাৎ। শ্বাদঃ ইত্যেক ইতি। অপ্মিন্ 

মতে পূর্ধত্র।প্যান্বাঘঃ সবন্বকাদিতি পাঠ্যন্। নন্ভু দীধপাঠে। ব্যর্থঃ। হন্পাঠেংপুযুপধাবৃদ্ধা। শ্বাগয়তীতি 
জগণ।ং তুলাত।দত আহ। দীর্খহ ত্বিতি। সঃ শ্িদিম্বদিসহানাং চেতি' স্ত্রেণ অভ্যাসেণ; পরচ্চ 
সন্ত সকারে। ন তু বন্বমিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ সন্গস্তেইপি পিম্মাদর্িষতীত্যাি রূপং তুলাযমেবেত) তিপ্রেত্যাছ। 

“কাণ্যাদীনাং বা” এই হ্থত্র দ্বার। বিকল্পে হ্ৃন্ব হয়। অচীকণৎ্, অচকাণ২। - জতি ধাড়ু 
নাশ কর। বুঝায় ।. জন্তযতি। জন্তাত। যদ ধাতু ক্ষরণ বুঝায়। সুদর(তে। 
অন্যুদৎ। জন্ু.ধাতু তাড়ন বুঝায়। জাসয়াত, জসতি। পশ ধাতু- বন্ধন:নুর 
পাঁশয়তি। অম ধাতু.রোগ বুঝায় । আমক়তি। “নান্তে 'মিতঃ” এই .স্রখ্বারা 
নিষেধ হইল। অম ধাতু গত্যাদি বুঝায়। শপ্ পরে অমতি পদ হয়, :তাঙুর 
উত্তর হেতুমৎ ণিছু পরে থাকিলে আময়তি পদ হর। চুট-ও স্ক;ট-ধাতু ভে: 'বুকারি+ 
বিকানার্থে শ ও শপ্ পরে স্ফুটতি, স্ফোটতে এই রূপ উক্ত হইয়াছে খা: ধা 
সংঘাত: বুঝায় ।.. খাটকতি. শহস্তযথাস্চ? এই, গণ স্থত.দ্বার- গণরু্ততাক কা 
ননী ধাতু স্বার্থে পিচ প্রাঙী,.হয়। দিবু. ধাতু মর্দন বুঝা? - উ কার ই" বাক্স দি 
দেবতি- পদ ও হয়। .অর্জ ধাতু. প্রতি বুঝায় । এই ধাতু. অন্তার্থেক: “প্রযু্ধ হজ 
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ুধযতি। অর্থ ২১ পুজায়াম্। জা ২২ নিরৌগে । আজ্ঞাপয়তি ) 
হও বিশ্রাপনে।* শৃধু ২৪ প্রহসনে । অশশর্ধত, অশীশৃধৎ। বত ২৫. 
নিব য়ৌপস্কীরয়োঃ । কক ২৬ জগ ২৭ আসম্বাদনে । রঘ ২৮ ইত্যেকে। 

রগ ২৯ ইত্যন্তে । অঞ্চ, ৩০ বিশেষণে । অঞ্চয়তি। উদ্িত্বমিড্ল্লার্থম্। 
অঙ্গ্রব, বিভতাধিতো!  ণিছ । অঞ্চতি। এবং শৃধু জন্ুপ্রভৃতীনামপি 
বোধ্যম্]।. লিগি ৩১ চিত্রীকরণে । লিঙ্গয়তি, লিঙগতি। যুদ্ধ ৩২ 
ংসর্গে। মোদয়তি সঙ্ভুন্ দ্বতেন। ত্রস ৩৩ ধারণে । গ্রহণ ইত্যেকে । কারণে 

ইত্যন্তটে। উত্স ৩৪ উগ্েে। উকায়ো ধাত্ববয়ব ইত্যেকে। নেত্যন্যে। 

ধ্রাসয়তি। উপ্রাসয়তি। মু ৩৫ গ্রমোচনে মোদনে চ। বস ৩৬ 
শ্েহচ্ছেদাপহরণেষু । চর ৩৭ সংশয়ে । চুযু ৩৮ সহনে । হুসনে 
ইত্যেকে। চ্যাবয়তি । চ্যস ৩৯ ইত্যেকে। চ্যোসয়তি। ভুবো ৪০ 
অবকল্কনে। অবকল্কনং মিশ্রীকরণমিত্যেকে । চিস্তনমিত্যন্যে । ভাব- 

অসিম্বদদিতি। ইত্যান্বদীয়াঃ। আধৃষান্ব।। ব্যাখ্য।ন।দ্ বে।গ্যতাবলাঘ। ণিজিতি সম্বধ্যতে। 

অ(ধোক্ষীদ্দিতি। ণিজভাবপক্ষে অনিট্কে।ইয়মিতি ভাবঃ। লী দ্রবীকরণে। লিনাতিলীয়ত্যোর্যক! 

নির্দেশ ইতি ভাবষাকারেক্তত্বাদ বিভাবা লীয়তেরিত্যাত্বমিহু ন প্রবর্ততে ইতি ধ্বনয়তভি। লেতেতি। 
বরীতেতি। বৃতে। বেতি বা দীর্ঘঃ । লিডি বুধ্যাৎ। আত্মনেপদে তু বুষীষ্ট। লিগ্সিচোর।স্বনেপদেধিতি 
বেট। নলিভীতি ইটে দীর্ঘনিষেধঃ। ইডভ।বপক্ষে উশ্চেতি কিন্বান্্ গুপঃ। লুঙি অবারীৎ। অবারি- 
্টাম। অবারিবুঃ। দসিচি পরন্মৈপদেখিতি দীর্ঘনিষেধঃ। আত্মনেপদে তু অবরীষ্ট । ইডভাবে সিচে। 
লেোপঃ। অবৃত। রিচ। ণিজভাবে অয়মনিভিত্যাহ । রেক্তেতি। অশিক্ষদিতি । শল ইগুপধেতি 
কৃলঃ। তৃপ। অনিট্ঙগ শ্যামা! নির্দেশদয়ং সেভিতি ধ্বনয়তি। তর্পিতেতি। শ্চুদী। ঈদিত্বা- 
নিষ্টায়ামনিট। খবর্ণান্নন্ত ণত্ৃস্। ছূধঃ। ছুগনবান্। হম্বশ্েতি। ধূঞজ.কম্পনে ইত্যর্থঃ। অধাঙ্ষী- 
দ্বিতি। অস্কতিবক্তীতি লুক! নির্দেশাদড্নেতি ভাবঃ। বচিন্বপীতি সম্প্রসারণম্। উচ্যাৎ। ধৃষ 
গ্রসহনে। কেচিত্বাদিতম।হুত্ডম্মতে ধুষ্ঠো মুখ্যমতে ধৃষিতঃ। নন্বত্র নিষ্ঠা শীডিত্যািন৷ সেব্রিষ্টারাঃ 

কিত্বলিষেধাৎ গুণেন ভাব্যমিতি চেদ অত্র । আদিৎসাহচধ্যাদাদিত এব ঞ্িধৃষেত্যস্য তত্র গ্রহণাৎ। 

দ্রবামর্জন্নতি । ঘুবির্ ধাতু ঘোষণ! বুঝায়। ঘোষয়তি। “ঘুষিরবিশবনে” এই সুত্রে 
অধিশবান এইরূপ নিষেধ হেতু লিজের উত্তর পিচ নিতা হইবে না। ঘোষতি। 
ইর্ ই যায় বলিয়া! বিকল্পে অঙ্ হয়। অদ্ুষং, অতৌধীৎ। ণিজস্ত হইলে 
অভুধুষৎ্ পদ হয়। আঙ্পুর্র্বক ক্রন্দ ধাতু সাতত্য বুঝায়। ভৃদিগণীয় ক্রন্দন ধাতুর 
আহ্বানাদি অর্থ উক্ত হুইয়াছে। সেই ধাতুই আঙ্পূর্বক হইলে সাতত্যার্থে 
পিচ প্রাঞ্ত হয়। আক্রন়্তি+ অন্তমতে আগপুর্বক ঘুষি ধাতুর ক্রন্দনসাতত্য 
১৫ বুঝার |. 'আবোষতি। লস ধাতু শিলপযোগ বুঝায় । তসি ও ভূষ ধাতু অবন্বরণ- 
বুয়ার: ্অরংসয়তি, অবতংসতি। .ভুষয়তি। অর্থ ধাতু পুজা! বুঝায় । জা ধাঁডু 
নিশীগ:বন্ধাউ। :. আংজ্ঞাপয়তি |. ভজ ধাতু” বিতরণ-করা'। শুধু ধাতু গ্রহণন বুখা়। 

ক (৩১) 



২৫৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

য়তি। কৃপেশ্চ গণ। কল্পয়হি। ' আব্মদঃ সকর্ম্মকা গণ। 'ম্বদিমভিব্যাপ্য 
সম্তবকর্্মভ্য এব শিছ। গ্রস ১ গ্রহণে । গ্রাসয়তি ফলম্। পুষ ২ 
ধারণে । পোষয়ত্যাভরণম্।' দল ৩ বিদারণে। দালয়তি। পট ৪ পু 
৫ লুট ৬ তুজি৭ মিজি ৮ পিজি ৯ লুজি ১০ ভজি ১১ লঘি ১২ ব্রসি ১৩ 
পিসি ১৪ কুসি ১৫ দশি ১৬ কুশি ১৭ ঘট ১৮ ঘটি ১৯ বৃহি ২০ বর্থ ২১ বহল 
২২ গুপ ২৩ ধূপ ২৪ বিচ্ছ ২৫ চীব ২১ পুথ ২৭ লোক ২৮ লোছ্ ২৯ ণদ্দ ৩০ 

কূপ ৩১ তর্ক ৩২ বৃতু ৩৩ বুধু ৩৪ ভাবার্থাঃ। পাটয়তি। পোটয়তি। 
লোটয়তি। তুঞ্জয়তি, তুঞ্জতি। এবং পরেধাম্। ঘ্াটয়তি। ঘণ্টয়তি। 

পপ শপ জি »পাাাাাাাা্ীাািীীাাটাাাাাটিাশ্রশাীীাাকিী শী? 

ন চ আদিতে! নিষ্ঠার হী ছুর্লভ ইতি শঙ্কাম্। বিভাধ! ভাবাদিকর্মাগেরিতি তৎসন্তব।দিতি। 
ইতাধূবীয়াঃ। অথাদন্ত1! ইতি। বক্ষাম।ণেবু ধাতুযু অন্তাবয়বে।ক।রে। ন তুচ্চারণার্থঃ ইতার্থঃ। 
হ/নিবন্ধান্ন বৃদ্ধিরিতি । অঃ পরশ্রিশ্নিতি হুজেণেতার্থঃ। ন চ স্থানিনি সতি যৎ কাধা: তদের 
স[নিধদিত্যনেনাতিদিশ্ঠতে ন তাদেশপ্রযুক্তং বার্যাতে অন্যথা নায়কঃ পারকং ইত্যাদি ন নিদ্ধোগিতি 
বুদ্ধিরব্র ছব্ধদারেতি বাচাম্। অচঃ পরশ্বিম্লিতাত্র স্তানিনদিত্যনুবর্তা শব্দাধিকারপক্ষা শ্রয়েণ ভাবাভাবাব- 
পাতিদিশ্টেতে ইতি সিদ্ধান্তাৎ। স্থানিনি সতাভবস্ত্যা বৃদ্ধেরাদেশেইপ/ভাবাৎ। স্থানিনি সতি যন্ন 

ভবতি তদাদেশেহপি ন ভবতীত্যত্র তু ন পদান্তেতি সুত্রস্থযলে।প।দিগ্রহণমেৰ লিঙ্গমিতি দিকৃ। 

অশশদ্ধং, অশীশৃধৎ। যত ধাতু নিকার ও উপস্কার বুঝায়। বক ও লগধাতু আস্বাদন 

বুঝায়। কোন মতে রধ ধাতুর এঁ অর্থ হয়। কেহ কেহ বলেন, রগ ধাতু ও 
উক্তার্থক। অন্চ্ ধাতু বিশেষণ বুঝায়। অঞ্চয়তি। উকারইৎ করাতে বিকল্পে 
ইট্ হইবে, অতএব ণিচ্ ও বিকল্পে হইবে। অঞ্চতি। এইবপ শৃধু, জঙ্থ্ প্রভৃতি ধাতুর 
রূপ হইবে ।,. লিগি ধাতু চিত্রীকরণ বুঝায়। লিঙ্গয়তি, লিঙগতি | মুদ্ধ ধাতু সংসর্গ 
বুঝায় । “মোদয়তি শক্তন্ ঘ্বতেন”। ত্রস ধাতু ধারণ বুঝায় । কোন মতে গ্রহণ 
বুঝায়। অন্ত মতে বারণার্থ হয়। উত্স ধাতু উঞ্ণ বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, 
উকারটা ধাতুরই অবয়ব। অন্য মতে তাহ! নহে। উধ্াসয়তি, খ্রাসযতি। মুচ ধাতু 
প্রমোচন ও মোদন বুঝায়। বস ধাতু [ক্নহ, ছেদ ৪ অপহরণ বুঝায়। চর ধাতু সংশয় 
বুঝায়। চু ওচুাস ধাতু সহন কোন মতে হসন বুঝায়। চাবয়তি। চোসয়তি'। 
অবকক্ধন অর্থাৎ মিহ্ীকরণ অথবা চিন্তনার্থে ভূ ধাতুর উত্তর ণিচ্হয়। ভাবয়তি। 
কূপ ধাত় কল্পন! বুঝায়। কল্পয়তি। “আন্বদঃ সকর্মকাৎ”। অর্থাৎ স্বাদ ধাতু 

পর্ধ্যস্ত যে সকল ধাতুর কর্ম্ম সম্ভাবনা আছে, তাহাদের উত্তর ণিচ্হয়। গ্রস ধাতু 

গ্রহণ বুঝায়। গ্রাসয়তি ফলম্। ধারণার্থে পুষ ধাতুর উত্তর ণিচ হয়। পোষগ্নতি 
আভরণম্। ' বিদারণার্থে দল ধাতুর উত্তর পিচ হয়। দ্রালয়তি। ভাষার্থে পট, পু, 
লুট, তুজি, মি্দি, পিজি, লুজি, ভ'জ, লঘি, ত্রসি, পিসি, কুসি, -দশি, কুশি, ঘট, ঘটি, 
বৃহ, বর্থ, বল্হ, গুপ, ধৃপ, বিচ্ছ, চীব, পুগ, লোক, লোচ্, ণদ, কুপ, ত্, বৃতু ও বৃধু 
ধাতুর, উত্তর স্বার্থে ণিচহয়। পাটয়তি। পোটয়তি। লোটয়তি। তুঙজয়তি, তুঞ্জতি ৷ 
এই প্রকার অন্যান্ত ধাতুর রূপ হছইবে। ঘাঁটয়তি। ঘণ্টক্তি। 



তিউন্তচুরাদিপ্রকরণস্। ২৫৯ 

১০।" নাগ্লোপিশাস্দিতাম। 1৪1২1 

_ ণিচ্যগ্লোপিনঃ শান্তেখদিতাঞ্চ উপধায়। হুম্বো ন স্যাচ্চঙ্পরে ণো। 
অলুলোকত। অলুলোচহ | বর্তয়তি। বদ্ধয়তি। উদিত্বাদ্বর্ভীতি। বদ্ধতি। 
কূঠ ৩৫ লঞজি ৩৬ অজি ৩৭দসি ৩৮ ভূশি ৩৯রুশি ৪০ কূসি ৪১ শোঁক ৪২ নট ৪৩ 

পুটি ৪৪ জিবি ৪৫ রঘি ৪৬ লঘি ৪৭ অহি ৪৮ রহি ৪৯ মহি ৫০ চ। লি 
৫১ তড ৫২ নল ৫৩ চ। পুরী ৫৪ আপ্যায়নে । জদিত্বং নিষ্ঠায়ামিণ্ 
নিষেধায়। অতএব ণিছ বা। পুরয়তি, পুরতি। করুজ ৫৫ হিংসায়াম্। ঘদ 
৫৬ আন্বাদনে । স্বাদ ৫৭ ইত্যেকে। অসিষদ। দীর্ঘন্য ত্বষোপদেশত্বাৎু। 
অসিস্বদৎ। আধৃষাদ্বা গণ। ইত উদ্ধং বিভাষিতণিচো ধূষধাতুমভিব্যাপ্য । 
যুজ ১ পৃচ ২ সংযমনে। যোজয়তি, যোজতি। অযৌক্ষী। পচ্চয়তি, 
পচ্চাতি। পর্চিতা। অপচীৎ। অচ্ট ৩ পুজায়াম। যহ ৪ মর্ষণে। 
সাহয়তি। «“স এবায়ং নাগঃ সহতি কলভেভ্যঃ পরিভবম্”। ঈর ৫ 
ক্ষেপে । লী৬দ্রবীকরণে। লায়য়তি, লয়তি। লেতা। বুজী ৭বর্জনে। 

১০। চঙ্ ও ণিচ্ পরে অগ্লোপি শাস ও খকার ইৎ ধাতুর উপধার হৃত্ব হয় না। 
অলুলৌকৎ। অলুলোচৎ। বর্তয়তি। বর্ঘয়তি। উকার ইৎ যায়। বর্ততি। 
বদ্ধতি। রুঠ, লজি, অজি, দসি, ভূশি, রুশি, রুসি, শোক, নট, পুটি, জিবি, রঘি, লি, 
অহ্ভি, রহি, সহি, লড়ি, তড, নল, পুরী ধাতু আপ্যায়ন বুঝায় । নিষ্ঠাতে ইট নিষেধের 
জন্য ঈদিত্ব বিহিত হইয়াছে। অতএন বিকলে ণিচ্ হয়। পুরয়তি, পুরতি। রুজ 
ধাতু হিংসা বুঝায়। যুদধাতু আস্বাদন বুঝায়) ন্বাদ ধাতু আস্বাদন বুঝায় ॥ 
অসিঘদৎ। দীর্ঘের যোপদেশ ন। করাতে আসশ্বদৎ এইস্থলে যত্ব হয় নাই । “আধ্ষাদ্ব” 
এই অবধি ধূষ ধাতু পর্য্যন্ত ধাতুর উত্তর বিকল্ে ণিচ হয়। যুজ ও পৃচ ধাতু সংবমন 
বুঝায়। যোজয়তি, যোকতি | অধৌক্ষীৎ। পর্চর়তি, পর্চতি। পর্চিতা। অপচীতৎ। 
অর্চ পুজ! বুঝায়। সহ ধাতু মর্ষণ বুঝায়। সাহয়তি। “স এবায়ং নাগঃ সহতি 
কলমেভ্যঃ পরিভবম্”। ঈর ধাতু ক্ষেপ বুঝায়। লী ধাতু দ্রবীকরণ বুঝায়। লায়- 
রতি, লয়তি। লেত।। বৃজী ধাতু বর্জন বুঝাঁয়। বর্জয়তি, বর্জতি। বৃঞ্্ ধাতু 
আবরণ বুঝায় । বারয়তি, বরতি, বরতে। বরিতা, বরীত1। জু ধাতু বয়োহানি 

বুঝায়। জারয়তি, জরতি। জরিত1, জরীতা। জি ধাতু বয়োহানি বুঝায়। 
জারয়তি, জ্বয়তি। জেতা । রিধাতু বিয়োজন ও সম্পর্চন বুঝায় । রেচয়তি, রেচতি। 
ব্নেস্তা' । শিষ ধাতু অপর্বোপযোগ বুঝায়। শেষয়তি, শেষতি। শেষ্টা। অশিক্ষৎ। 
বিপূর্ববক শিখ ধাতু অতিশয় বুঝায়। তপ ধাতু দাহ বুঝায়। তাপর়তি, তপতি। 
ভঞ%)। তৃপধাড়ু তৃপ্তি বুঝায়, কোন মতে সন্দীপন বুঝায়। তর্পরতি, তর্পাতি। 
তর্পিতা।। *ছুদী ধাতু সন্দাপন বুঝার। ছছ্দয়তি, ছর্দতি। ছদ্দিত। ছর্দিষ্যত্তি। 



২৬০ . শি্ধন্কৌযুদী। 
বর্জয়তি, বর্জতি. বৃঞ৩ আবরণে । বারয়ত, 'বরতি ।. ররতে:॥ 
বরিতা, বরীতা। জূ ৯ বয়োহানৌ। জারয়তি, জরতি । .জরিতা” 
জরীতা ।! ভ্ত্ি ১০ চ। জ্বায়য়তি, জ্ুয়তি । জেতা ॥ রিচ” ১১ 
বিয়োজনসম্পর্চনয়োঃ। রেচয়তি, রেচতি। রেক্তা। শিব ১২ অসর্বো* 
পযোগে ।  শেষয়তি, শেষতি। শেষ । অশিক্ষৎা। অয়ং বিপূর্বেরধাঘ- 
তিশয়ে। তপ ১৩দাহে। তাপয়তি, তপতি । তণপ্তা। তৃপ ১৪ তৃণ্তো ॥ 
সন্দীপনে ইত্যেকে। তর্পয়তি, তর্পতি। অর্পিতা । ছূৃদী ১৫ সন্দীপনে ॥ 
ছর্দদয়তি, ছর্দতি । ছর্দিষ্যতি। *সেহসিচীতি” বিকল্পো ন শ্রাহচর্য্যাতুত্র 
রৌধাদ্দিকস্তৈব গ্রহণাঁৎ। চপ ১৬ ছৃপ ১৭ দৃপ ১৮ সন্দীপন ইত্যিকে॥ চর্পয়তি ॥ 
ছর্পয়তি। দৃভী ১৯ ভয়ে। দর্ভয়তি, দর্ভতি। দর্ভিতা। দৃভ ২০সন্দর্ডে ॥ 
অয়ং তুদাদাবীদিশ। শ্রথ ২১ মোক্ষণে। হিংসায়ামিত্যেকে । মী ২২. 
গ্রতৌ। মায়য়তি, ময়তি। মেতা । গ্রন্থ ২৩ বন্ধনে । গ্রস্থয়তি, গ্রস্থতি ॥ 
শীক ২৪ আমর্ষণে । চীক ২৫ চ। অর্দদ ৬২ হিংসায়াম্ । স্বরিতেৎ। অর্দিয়তি, 
অর্দতি। অর্দতে । হিসি ২৭ হিংসায়াম্। হিংসয়তি, হিংসতি ॥ হিন- 
স্তীতি শ্মমি গতম্। অর্থ ২৮ পুজায়াম্। আঃ ষদ ২৯ পদ্যর্থে। আসাদয়তি ॥ 
আসীদতি। পাশ্বেতি সীদাদেশঃ। আসত্তা। আস্াশসীৎ। শুদ্ধ ৩০ 
শৌচকর্দ্দণি। শুদ্ধিতা। অশুন্ধীৎ। অশুদ্ধিষ্টীম্। ছদ ৩১ অপবারণে । 
্বরিতেত। জুষ ৩২ পরিতর্কণে । পরিতর্কণমুহে। হিংসা বা।॥ পরিতর্পণ 
ইত্যন্যে। পরিতর্পণং পরিতুপ্তিক্রিয়া ॥ জোবয়তি, জক্বোফতি। শ্রীতি- 
সেবনয়োজ্ষিতে ইতি তুদাদৌ। ধুঞ. ৩৩ কম্পনে |. পাবিত্যধিকৃত্য ॥ 

“সেংসিচীতি* এই সুত্র দ্বারা বিকল্প হয় না। সাহচর্য হেতু সেস্থলে রুধাদিগণীয়: 
ধাতুর গ্রহণ হইয়াছে। চৃপ, ছৃপ, দৃপ, ধাতু সন্দীপন বুঝায়। চর্গয়তি।. ছর্পশয়তি॥ 
দ্বভী ধাতু সন্দর্ড বুঝায়। এই ধাতু তুদাদিগণ মধ্যে ঈকার ইত্খ বল! হইয়াছে। শ্রঞ্ঝ 
ধাতু ৫ বুঝায়। কোন মতে হিংসা বুঝায়'। মীধাতু গতি বুঝাক্ম | মাস্তি, 
ময়তি। মেতা। গ্রস্থ ধাতু বন্ধন বুঝায়। গ্রন্থয়তি, গ্রন্থতি। সীক ধাতু আমর্ষগ 
বুঝায়। চীক ধাতুও উক্তার্থে প্রযুক্ত. হয়। অর্দ ধাতু হিংস! বুঝায়। ইহ উভয়পূ্নী।: 
আর্দয়তি, অর্দতি। অর্দতে। হিসি ধাতু হিংসা বুঝায়। হিংসফুতি |: হিংস্কি+ 
ঈ্্ প্রত্যয় করিয়া হিনন্তি এইরূপ পদ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । অর্থ ধাতু.পুজা বুছায়ণ। 
প্রান্থ্যর্থে আংপুর্ব্বক নদ ধাতুর উত্তর ণিচ্ হয়। আসাদয়তি, আসীদ্ভি।: পোজ? 
এই হুত্র-দ্বারা সদ ধাতু স্থানে বীদ আদেশ হয়। আসত্তা। আসাৎসীৎ |. ক্যা 
শৌচকর্মম বুঝায়। শুদ্ধি. অশুস্থীৎ॥ অধ্তুদ্ধিষ্টান্। ছদ ধাতু অপবারগ- খুকি 
ইহা উভয়পদী। -ভুষ ধাতু গর্রিত্কণ অর্থাৎ, বিতর্ক: বা নিংসা বুঝার. জঞ্থসতে পরি: 



_তিওস্তচুরাদিগকরণম্ ॥ ২৬১ 

ধুঞ্ছশ্ীজেনি বক্তব্য. 1০1 ধুনয়তি, ধ্ততি। ধবতে 1 কেচিত্ত, 
ধু গ্রীণোরিতি, পঠিত প্রীণাতিসাহচর্কাদ্কুনোতেরেব সুকমান্ুঃ। ধারয়তি ॥ 
অয়ং স্যার্দৌ জ্গাদো ভুদা চ ঈ স্বাদ হম্ব্চ। তথাচ কবিরহস্তে । .. 

ধুনোতি চম্পকবনানি ধুনোত্যশোকং 

ছুতং ধুনাতি ধুবতি স্ফুটিতাতিমুক্তম্ ॥ 
বায়র্বিবধূনয়তি চম্পকপুষ্পরেণুন্ 
ব€ কাননে ধবতি চন্দনমঞ্রীশ্চ ॥ 

প্রীঞ্ ৩৪ তর্পণে ॥ শ্রীণয়তি / ধুঞ্প্রীণোরিতি হরদত্তোক্তপাঠে তু ॥ 
গ্রায়য়তি, প্রয়তি, প্রয়তে ৷ শ্রস্থ ৩৫ গ্রন্থ ৩৬ সন্দর্ডে। আপ্৯ ৩৭ লম্তনে । 

আপয়তি, আপতি । আপ ॥ আঁপ্তা। স্বরিতেদয়মিত্যেকে । আপতে ॥ 
তনু ৩৮ শ্রান্ধোপকরণয়োঃ । উপসর্গাচ্চ দৈখ্যে গণ। তানয়তি । বিতানয়তি । 
তনতি, বিতনতি। চন ৩৯ শ্রদ্ধোপহননয়োরিতোকে |: চানয়তি, চনতি & 
বদ ৪০ সন্দেশবচনে'। ব্দয়তি 1 স্বরিতে্। বাদয়তি, বদতে । অন্ুদাত্োদ-। 

ত্যেকে ৷ ববদতুঃ । ববদিখ । ববদে। বদ্যাঁৎ। বচ ৪১ পরিভাবণে । বাচয়তি, 
বৰচতি। বস্তা । অবান্ষীত। মান ৪২ পুজায়াম্। মানয়তি, মানতি ? 
মানিতা। বিচারণে তু ভৌবাদিকো নিত্যসন্স্তঃ। স্তন্তে মানয়তে ॥ 
ইত্যাকুল্মীয়ঃ | মন্যরতে ইতি দিবাদৌ মন্থুতে ইতি তনাদৌ চ। ভূ ৪৩. 
প্রাগ্ডাবাজ্মনেপদী 1 ভাবয়তে, ভবতে | ণিচ্সনিয়োগেনৈবাত্মনেপদ- 
মিতোকে। ভবতি। গহ্ ৪৪ বিনিন্দনে । মার্গ ৪৫ অন্বেষণে। কঠি ৪৬ 
শোকে । উৎপুর্বেবাহয়মুকণ্টায়াম্। কষ্টতে। ইত্যাত্মনেপদী গতঃ। মৃজু 
৪৭ শৌচালঙ্কারয়োঃ ৷ মার্জয়তি, মার্জতি। মার্ডিতা, মাষ্টী। ম্বষ ৪৮ 
তিতিক্ষায়াম্। স্বরিতেৎ। মর্ষয়তি। মর্ষতি। মর্বতে। ম্ষ্যভে ইতি 

তর্পণ হয়। জোষয়তি, জোষতি । তুদাদিখণ মধো ভুষ ধাতু প্রীতি ও সেবা বুঝায় । 
ধুঞ্ ধাতু কম্পন বুঝায়। ণিজ্ভন্ত. অধিকারে ধূঞ ও প্রীএঞ ধাতুর উত্তর হুগাগম হুয়। *। 
ধুনয়তি, ধবতি। ধবতে। কেহ কেহ কিন্তু “ধূএ্গ্রীণোঃশ এইরূপ পাঠ করিয়া! 
শ্রী ধাতু সাহচর্ধ্য বশতঃ ধু ধাতুর উত্তরই স্ুকৃ হয় এইরূপ বলেন। ধাঁবয়তি। এই 
ধাতু স্বাদি, ক্র্যাদি ও তুদাদিগণ মধ্যে পঠিত হুইয়াছে। স্বার্দি মধ্যে ইহা হ্শ্থ । 
তথ্ধিষ্রে খ্বিরহত্তে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা বল। যাইতেছে । "যথা, *চম্পকবনং 
ঘসে, খুলোতি অশোকং, চুতং ধৃনাতি, সকুটিতাস্টিসু্তৎ ধুতি, বাসুর্বিধূনর়তি চল্পক- 
গ্ুগেরেধন। -ধৎকাননে চন্দলমঞ্জরীশ্চ, ধব্তি”। শ্রীঞ ধাতু তর্পণ বুঝায় । গ্রীণয়তি ॥ 
ন্ ই্হীগো” এইরূপ-হরদতৌক্ত পাঠে কিন্তু প্রায়রতি, প্রন্নতি। প্র্নতে “এইরূপ 
(হইবে ।- আও গ্রন্থ ধাতু সন্দর্ভ বুঝায়। . আপ* ধাতু লম্তন বুঝায়। আঁক়তি, 



২৬২ সিদ্ধান্তকৌ মুদী | 

দিবাদৌ সেঁচনে শপি। স্বর্ণতি। ধৃষ ৪৯ প্রসহনে। ধর্ষয়তি, ধর্ষতি 
ইত্যাধৃষীয়াঃ। অথাদন্তাঃ' কথ ১ বাক্যপ্রবন্ধে। অল্লোপশ্য স্থানিবস্তাবাঙ্ন 
বৃদ্ধিঃ। কথয়তি। অগ্রোপিত্বান্ন দীর্ঘসন্থস্তাবৌ । অচকথৎ্। বর ২ ঈপ্লায়াম্। 
বরয়তি। বারয়তীতি গতন্। গণ ৩ সষ্যানে। গণয়তি । 

১১। ঈচগণঃ। ৭। ৪1 ৯৭। 

গণেরভ্যাসস্য ঈৎ স্যাচ্চঙ্পরে গৌ। চাদড। অজ্গণণ্, অজীগণণ। 
শঠ ৪ শ্বঠ ৫ সম্যগবভাষণে। পট ৬ বটণ গ্রন্থ্বে। রহ ৮ত্যাগ্গে। অররহণু। 

১১ ঈ চ গণঃ। অৎ.প্মদৃতরেতাত্র ধো২ৎ স চকারেণ সমুচ্চীরতে । সন গদীতাত্র ইকা? 

নির্দেশাদতো লোপঃ। অনেক।চত্বেঘ।ষোপদেশত্বাৎ যত্বং ন। তিস্তনয়িষতি। স্তনিহাবিপুষীতি 
পেরিষুঃচাপ়।মস্তেতায়।দেশঃ | স্তনকিত্বর্বল।হকঃ। পত গত! বা গণনুত্রমিদম্। কৃপয়তীতি $ 

কৃপোরে। ল ইতি ন প্রবর্ততে তত্র কৃপু সামর্থা ইত্যান্ত শ্রহণাৎ। কৃপুপ্র$তিকণিজন্তন্ত তু ধাত্বস্তরন্বাৎ। 
্পৃহ। আপ্তমিচ্ছা ঈপ্মা। অবভামদিতি। অলে।পন্ত স্থ/নিবন্বাগ্ৌ চভীত্যুপধাহ্ষ্ে! ন। শুচ। 

পিশুনে] হূর্জনন্তত্ত কর্পা পেশন্তম। অযোপদেশত্বাদিতি। অনেকাচত্বদিতি ভাবঃ। সাম সন্বনে 

ইত্যতীতন্ত ত্বিতি। অয়ং ধাতুঃ ইতঃ প্রাঙ মূলপুস্তকে ন কুঞ্জ দৃষ্টঃ পুস্তকান্তরেহু সবগাঃ॥। কেতিত্ত, 

 আপতি। আপৎ। আধ্া?। কেহ বলেন এই ধাতুটী উভয়পদী। আপতে। 
তথ ধাতু শ্রদ্ধা ও উপকরণ বুঝায় । উপসর্গপুর্বক তন ধাতু দৈর্ঘ্য বুঝায়। তানয়তি। 
বিতানয়তি, তনতি, বিতনতি । চন ধাতু শ্রদ্ধা ও উপহৃনন বুঝায়। চানয়তি, চনতি। 
বদ ধাতু সন্দেশ বচন খুঝায় । ইচা স্বরিতেত।. বাদয়তি, বদতি। বদতে। ববদতুঃ। 
ববদিথ। কেহ কেহ বলেন ইহা! অন্ুদান্তেত। ববদে। বদ্যাৎ। বচ ধাতু পরি- 
ভাষণ বুঝাঁয়। বাঁচয়তি, বচতি। বক্তা । অবাক্ষীৎ। মান ধাতু পুজ1 বুঝাক়। 
মানয়তি, মানতি। মানিত1। বিচারার্থে মান ধাতু ভৃদিগণীয় নিত্য সন্নপ্ত। স্তস্তার্থে 
মানয়তে। এইরূপ আকুম্মীয়। মন্যতে এইরূপ পদ দিবাদ্িগণ মধ্যে পঠিত। তনাদি- 
গণ মধ্যে মন্গূতে এইরূপ পদ হইয়াছে। প্রাপ্তি অর্থে ভূ ধাতু আত্মনেপদী হয়। 
ভাবয়তে, ভবতে। কেহ কেহ বলেন ণিচ্ সন্নিয়োগেই আত্মনেপদ হয়। তবত্তি। 
গর্থ ধাতু বিনিন্দ। বুঝায় । মার্গ ধাতু অন্বেষণ বুঝায় । কচি ধাতু শোক বুঝায়। 
উৎপুর্ব্ব হইলে এই ধাতুটার উৎকণ্ঠা বুঝায়। কণঠতে এইরূপ আত্মনেপদী ধাতু কথিত 
হইয়াছে। মৃজ্ু ধাতু শৌচ ও অলঙ্কার বুঝায়। মার্জরতি, মার্জতি। মার্জিত, 
মাষ্ট1। মুষধাতু তিতিক্ষ। বুঝায়। ইহা স্বরিতেং। মর্ষয়তি, মর্ধতে। মুযাতি, 
মুধাতে। এইরূপ শপ্ পরে সেচনার্থে দিবাদি মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। মর্ষযতি। বুষ 
ধাতু প্রহসন বুঝায়। ধর্ষর়তি, ধর্ষতি। অতঃপর আদত্ত ধাতু । কথ ধাতু বাক্য প্রবন্ধ 
বুঝায়। ককার লোপের স্থানিবস্তাব হেতু বৃদ্ধি হইবে না। কথয়তি |" অগ্নোপিস্ব.. 
হেতু দীর্ঘ ও সন্বস্ভাব হইবে । অচকথৎ। বর ধাতু ঈপ্লা রুধায়। বরয়ন্তি,: 
বারয়তি পদ পূর্বে বল! হইয়াছে । গণ ধাতু সংখ্যান বুঝান্ন। গণক্সতি। . 



তিডস্তচুরাদিপ্রাকরণম্। ডগ 

স্তন৯গদী ১০দেবশব্দে। স্তনয়তি ৷ গদয়তি ।ঞসজগদণ্ড। পত ১১ গতৌ বা 
িজন্তঃ। বাহদন্ত ইত্যেকে। আঘদ্যে। পতয়তি, পততি। পতাঞ্চকার । 
অপতীু । দ্বিতীয়ে। . পাঁতয়তি। অগীপতশু। পষ ১২ অন্ুপসর্গা্ গণ । 
গতাবিজ্যেব। পষয়তি । স্বর ১৩ আক্ষেপে। স্বরয়তি । রচ ১৪ প্রতিযত্ে। 

সাম সম্বনে ইতাত্ত কাপ্যপঠিতত্বেহপি যাস্ব সামপ্রশ্নোগে ইতি প্রাক পঠিতমেব তত্র চ যাস্বনাষেতি 

ধাতুদ্বয়ং প্রয়োগে ব্র্ততে । প্রয়োগশ্চ সাস্তবপ্রয়োগপরঃ স চ সাস্বমেবেত্যেবং গ্রস্থকারাশয়ং বর্ণয়িত্ব। 

স্থিষ্ঠ গতিং মমর্থযস্তে | গবেষ। মার্গণসন্থেণম্। উন পরিহণে। অন্াগো। চঙি দ্বিত্বাৎ 

পরত্বাদস্তরঙ্গত্বাচ্চ আল্লোপেন অঙ্জাদেদ্বিতীয়ন্তেতি পিচ সহ দ্িত্বে শুনিনদিতানিষ্টং গ্রসজ্যতে কিন্তু 
গুননদিত্যেবং রূপমিষ্টং তচ্চ ন শবন্ত দ্বিত্বং বিনা ন সম্ভবতি । ন চ দ্দির্চনেহচীতি সুত্রেণ দ্বিত্বে কর্তৃব্যে 
অল্লোপন্য স্বানিবস্তাবাৎ নিষেধাদত্বা নশব্দন্ত দ্বিত্বং সিধ্যতীতি বাচ্ম্। পিচে দ্বিত্বনিমিত্তত্বাভাবাদত 

আহ। ওঃ পুষণ্জীত্য।দি। সম্পূর্ণশুত্রং লিঙ্গমিতি কেবাঞ্দ্ ভ্রমং নিবর্তয়িতুমাহ। পরয়ে।রিতি। 
অয়ং ভাবঃ। শ্সিঙ্পুঙ্রঞ্রশাং সনি সনীবস্তর্ধেতি কুত্রাভ্যাং পৃঙ্যৌতিভ্যাং পরস্ত সন ইডাগণে কৃতে 
স্বির্বচনেহচীতি স্কানিবস্তাব।দাদেশনিষেধাঘ্ব]! ইবর্ণান্তক্তৈব দ্বিত্বমিতি পুপবিষতে । গুপবিষতীত্যানিষ্টং 
প্রসজ্যেত ততশ্চ অভ্যাসোবর্ণস্তেত্ব রং পয়য়োরিতাপেক্ষিতম্। অন্গথ। পিপবিষতে । পিপবিষতীতি 

ন সিদ্ধোদ হতি। বর্গপ্রতাহারেত্য।্দি। পুযপ্জীতি বর্গাদিগ্রহণফলজ্ক অবীতবৎ অমীমবৎ অরীরবৎ 
অলীলবৎ অঙ্গীজবৎ বিভাবয়িষতি মিমাবয়িধতি রিরাবরিধতি লিল।বরিষতীত্যাদিরূপসিদ্ধরিতি বাচ্ং 
তদ্ হুরূপপাদং পিচি পরত্বদস্তরঙ্গত্বাচ্চ বৃদ্ধ্যাদৌ। কৃতে দ্বিত্বে সতাভ্যাসে উবর্শস্ত ছুর্লভত্বাদকারম্ত সম্কত 
ইতীত্বেন রূপসিদ্ধেশ্চ। ততে। বর্গাদিগ্রহণং বার্থং সচুক্তার্থে জ্ঞাপকমিতি ভাবঃ। জ্ঞাপনফলস্ত ষত্র 
ওঃ পুযণ্জীত্যন্তপ্রাপ্তিত্তত বোধ্যম্। তদ্যথা। চুক্ষাবয়িবতি। চঙাচুক্ষবৎ। উড়ুরিবাচরতি 

উভবতি। সর্ধপ্রীতিপদিকেভ্য ইত্যাচারে ক্কিপ্ তদস্তাদ্ধাতোপোঁ সন্। উড়ুডাবয়িষতি। চঙি 
উড়ুডবৎ। তুইতি সৌত্রে! ধাতুস্ততো পৌ সন্। তুতাবয়িষতি। চি অতৃতবৎ। হুন।বরিষতি । 
অনুনবৎ। পুস্কারযিষতি। অপুস্ষ,.রৎ। চিক্ষরোরাবিতি বাত্বম্। অপুকস্ষরদিত্যাদিঘভ্যাসে উক।র 

শ্রবণং ভবতি জ্ঞ।পনাদন্যথা চিক্ষাবর়িষতীত্যাদি প্রসজোত তদেতৎ সকলমভিগ্রেত্য * বাস্তিক কৃতোক্তৎ 

“ওঃ পুষণ্জিযু বচনং জ্ঞাপকং ণৌ স্থ/নিবস্ত।বন্তেতি' স্থানিবস্তাবঃ প্রতিষেধত্ঠ।পুযুপলক্ষণম্। অচ 

আদেশে। ন স্তার্দিতি। প্রতিষেধপক্ষে। মুখা ইত্যভিপ্রেতোদমুক্তমূ। গ্রতিযেধঃ স্থানিবস্ভাবন্তাপাুপ- 

১১। চঙ্ ও ণিচ্ পরে থাকিলে গণ ধাতুর অভ্যাসের স্থানে ঈ হয়। চাদৎ। 
অজগণৎ, অজীগণৎ। শঠ ও শ্বঠ ধাতু সমাক্ অবভাষণ বুঝায় । পট ও বটধাতু 
গ্রন্থ বুঝায়। রহ ধাতু ত্যাগ বুঝায়। অররহৎ। স্তন ধাতু ও গদ্দী ধাতু দেবশক 
বুঝায়। সশ্তনয়্তি। গদয়তি। অজগদৎ। পত ধাতু গতি বুঝায়। বিকল্পে পিজন্ত 
হয়। বিকল্পে অদস্ত হয়, ইহ! কেহ কেহ বলেন। আদ্যে। পতয়তি, পততি। 
পতাঞ্চকার। অপতীৎ। দ্বিতীয়ে। পাতক়তি। অপীপতৎ্ষ। অনুপসর্গপুর্ব্বক 
পষ ধাতুর গতি বুঝায়। পবয়তি। স্বর ধাতু আক্ষেপ বুঝায়। স্বরয়তি। রচ 
ধাতু প্রতিষত্ব বুঝায়। রচয়তি। কল ধাতু গতি ও সংখ্যান বুঝায়। চহ ধাতু 
পরিকক্ষন বুরবায়। পরিকক্ধন শব্দে দত্ত ও শাঠ্য- বুঝায় । মহ ধাতু পুজ! বুঝায় 
মহয়তি। “মহতি* এই পদটী শপ্ পরে হয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সার, কপ ও 
অথ ধাতু “দৌর্বগ্য বুঝায়। সারয়তি। কৃপরতি । "শ্রথয়তি। স্পৃহ ধাতু স্পৃহা! 



২৬৪ সিদধাস্তকৌমূদী কীমুদী 1 : 

রচয়তি। কল ১৫ গতো। সংশোনে চ।. চহ ১৬ পরিকল্ধনে। পরিকখসং দত 
শাঠযঞ্চ। মহ ১৭ পৃক্ঞায়াম। মহয়তি। 'মহতীতি শপি গতম্। নার ১৮ 
কৃপ ১৯ শ্রথ ২০ দৌর্ববল্যে। সারয়তি। কৃপয়তি। শ্রথয়তি। ক্রু ২১: 
ঈপ্লায়াম্। ভাম ২২ ক্রোধে । অবভামত্। সুচ ২৩ পৈশুন্যে।: সুচরতি। 

লক্ষণমিতি বোধ্যম। নগ্থেবং কৃত সংশব্দমে ইতি ধাতোগোঁ চি ইরাদেশাৎ ' প্রাণের বত: তাক 
সিত্বে উরদত্বে চ অচকীর্তদিতি ্চান্ন তু অচিকীর্তদিত্যত আহ। যত্র দ্বিরুক্ত/বিতি। আ্যোজিতি। 
চঙ্সহিতন্তোতরখও্ত্বমভুাপেত্যেদহুক্তমূ। অন্ভে তু আদাগ্রহণং স্পষ্টপ্রতিপত্তার্থং ধাতোরবর়বস্তৈকাচে| 

শ্বিত্বে সত্যত্যাসোত্তরণ্ডে অজ্য়াসম্তবদিত্যাহঃ। ওজ্চৎ ওননদিত্যাদৌ পরিমিতিতে  অবর্ণঠা- 
লাতাদ।হ। প্রক্রিয়ায়ামিতি। চুক্ষাবরিবতীত্য।দৌ প্রক্রিয়।য়।মবণে। ন লভাতে ইত্যাহ। পরিনিতিতে 
রূপে বেতি। বাশব্দে।ইনাস্থায়াং কচিদব্পরত্বং বিবক্ষিতং ন তু অমুকত্রৈবেত্যাগ্রহ ইতি ভাঁবঃ। 
সজাতীয়াপেক্ষত্বাদিতি। পুষণ্জোতদাভাযাসোত্তরথণ্ডে অবর্ণপরা ভবস্তি অতম্তখৈব জ্ঞাপক যিত্যর্থঃ। 
অতএব ভাষ্যকৃতা পবর্গাদেরস্তশ্মিন অপি হলি অবর্ণপরে 4এব স্থানিৰত্বমিতি অচিকীর্তদিত্যান্দৌ নাতি- 
ব্াপ্তিরিতি সিদ্ধাপ্তিতম্। ননু ওঃ পুষণ্ঞীতি শুত্রে ণিচি ইতি নাস্তি তথা চ গিচাচ আদেশো ন 
হটাদ্দিতার্থে কথমিদং জ্ঞাপকং ভবেৎ। ন চসামান্ততো। দিত্বে কার্যে অচ আদেশে! ন সাদিতোষ 
র্ঞাপ্যতামিতি বাচাষ্। দিদবনীয়িষতি নিনবয়িষতীতা।দ।বভাযাসে উকারশ্রবণপ্রসঙ্গ! দিতি চেদ্ অত্রান্থঃ। 

, যেন নাব্যবধানমিত্যেকেন প্রতায়েন দ্বিত্বনি মিত্ প্রত্যন্ত বাবধানমাঞ্ীয়তে তচ্চ ণেরেব সম্ভবতীতি 

' শিক্সিষয়কমেব জ্ঞপকং দিদবনীফ্রিষতীতার তু ন্গাটা কাচা চ ব্যবধানমিতি ন তদ্বিষয়ং জ্ঞ(পনমিতি। 
অশ্মিন সতি আচারকিবস্তান্দবনশব্দাৎ সনি দুদবয়িষতীতি স্চাৎ। তচ্চ নেষ্যতে ণৌ স্থানিবস্তাবন্ত জ্ঞাপক- 
মিতি বার্তিকোক্তেঃ। স্থানিবন্ধেন প্রতিষেধেন বা ণাবেবাভ্যাসে উকারেণ ভবিতব্যমতো৷ বান্তিক কার- 
বচন।দেব ণৌ স্বানিবদিতি স্বীকর্তবাম্। তথা চন পূর্বে দাহরণেযু দে।ষ ইতি দিক। ফলিতমাহ। 
প্রকৃতে ত্বিতি। উননদিতি। নোনয়তি ধ্বনয়তীতি চটিষেধব্িহ ন তত্র চ্ছন্দসীতানুবৃত্যা মদ্বায়তে। 
জরিতুঃ কামষুনয়ীরিত্যাদাবেব তন্নিষেধাৎ। যদ্যপি পরিনিষ্ঠিত এব অবর্ণপরত্বমিত্যাশয়েন উবর্ণাদেশ 
এব স্থানিবৎ স্তাৎ নান্ক ইতি বদত।ং বোপদ্েেবাদীনাং মতে গুনিনদিত্যেব ভাব্যম্। অবর্ণাদেশক 
স্থানিবন্থে তু পরিনিঠিতরূপে অবর্ণপরত্বাভাবাদথাপি অচিকীর্তদিত্যাদৌ স্থানিবন্ষমাশক্ক্য উত্তরভ্ঞাগে 
অবর্ণাভাবাধিতি ভাষ্যকারোক্তপরিহারপধ্যালে/চনয়া উবর্ণাদেশ এব স্থানিবদিতি নিরমে। নান্তীত্]ী- 
ননদিতি রূপং ণির্বাধমেব। কিঞ্চ উবর্ণতদেশ এবেতি নিয়মে লোপঃ পিবতেরীচ্চাত্যাসন্তেতি গুজে 

বুঝায় । ভাম ধাতু ক্রোধ বুঝায়। অবভামৎ। হুচ ধাতু পিশুনতা বুঝায়। 
সুচয়তি। অযোপদেশত্ব হেতু ব হইবে না! অন্গহ্কচৎ। খেট ধাতু ভক্ষণ। কেহ 
কেহ বলেন এই ধাতু তৃতীয়াস্ত অর্থাৎ খেড। অন্তমতে উহ! খোট ধাতু ।- ক্ষোট 

ধাতু ক্ষেপ অর্থাৎ নিন্দা! বুঝায়। গোম ধাতু উপলেপন বুঝায়। 'অজ্ভুগোঘং। 

কুমার ধাতু ক্রীড়া বুঝায় । অচুকুমারৎ। শ্রীল ধাতু উপধারণ বুঝায় । উপধারণ 
অর্থাৎ অভ্যাস বুঝায় । সাম ধাতু সাত্বনা করা । অসসামং। যাম সাম্বনে এই রূপ” 

পুর্ব উল্লিখিত ধাতুর অসীসমৎ্ পদ হয়। বেল ধাতু কালোপদেশ বুঝার। বেলরকি। 
কেহ বলেন, কাল এইটী পৃণক্ ধাতু কালয়তি। পল্যল ধাতু লবণ ও পবন, বুঝায়) 

বাত ধাতু স্ুখসেবন বুঝার। কেহ কেহ বলেন গতি, সুখ ও. 'সেবনার্থে-উজ্ত- গা 
উত্তর ণিচ্হয়। বাতগনতি। অববাতৎ। গবেষ ধাতু অন্বেষণ বুঝার ।.,আরগরেথ) 



তিউস্তচুরাদ্দিপ্রকরণম্ | ২৬৫ 

আযোপদেশত্বাল্স যঃ। অন্থসূচত্। খেট ২৪ ভন্কণে। তৃতীয়াস্তঃ ২৫ ইত্যেকে । 
»খোট ২৬ ইত্যন্ে । ক্ষোট ২৭ ক্ষেপে । গোম ২৮ উপলেপনে। অজ্জুগোমণ্। 
ক্লুমার২৯ ক্রীড়ায়াম্। অচুকুমারৎ। শীল ৩০ উপধারণে উপধারণমভ্যাসঃ | সাম 

: ৩১ সান্তপ্রয়োগে । অসসামত্ড। ষাম ৩২ সাম্ত্বনে ইত্যতীতম্য তু অসীযমণ্। 
বেল ৩৩ কালোপদেশে। বুলয়তি। কাল ইতি পৃথক্ ১ ইত্যেকে। কালয়তি। 

বা 2 পপ পণ পাপ রাতটা পপ 

অগীপার্গিত্ত্র পিবতেণোঁ শাচ্ছাসেত্যাদিন! যুফি চডি উপধালোপে তন ট্রি পাপ্শব্ন্ত 
স্বিত্বমিতি বৃত্তিগ্রস্থে। বিরুধ্যেত। অপি চ "শুক্িক শুফজভবা চ ক্ষামিমানৌজঢভখেতি" বৈষাস্পদ্য- 

বার্ধিকন্থ উজঢদিতি গ্রয়োগোহপি বিরুধ্যেত। এতদ্ি পূর্তব্রাসিদ্ধমিতান্ত প্রয়োঙ্ুনকখনবাস্তিকম্ । 
তদ্যথা ৷ শুক্ষিকেতাব্রোদীচামাত ইতি ইত্ববিকল্পো ন। গুষঃ ক ইতি কত্বস্তাসিদ্ধত্থেন যকপূর্ববস্বা- 
ভাবাৎ। শুক্জভ্ৰেত্যত্র কত্বগ্ত।সিদ্ধত্বাদেব ন কোপধায়! ইতি পুংবস্ভাবনিষেধে। ন। ক্ষাধিনিত্যত্র তু 
মাছুপধায়া ইতি বত্বং ন। ক্ষায়ো ম ইতি মত্বত্তাসি্বত্বাৎ। বহেঃ জ্তান্তাগ্রিচি চডি উঁজঢদিতাজ 
চত্বন্তাসিন্ধত্বাঞধধী কৃতন্য টিলোপন্ত স্বানিবত্ব।চ্চ হতশবন্ত দ্বিত্বং কুহোশ্চরভ্যাসে চর্চ সম্বদিতবস্ত 

অনগ্পোগীতি প্রতিবেধান্ন ভবতি। এবং কাশিকায়ামপি পুব্বত্রাসিদ্ধমিতি সুজে উজঢদিত্যুদাহতা 
উচিমাখ্যদৌজিঢদিত্যেতত্ত, ক্তিন্নস্তস্ত উচিশব্দন্ত ভবতীত্যুক্তং তদপি বিরুধোত। উবর্ণাদেশ এব 
স্বানিবদ ইতি নিয়মে ণৌ কৃতন্ত টিলোপন্তান্র স্বানিবত্বাভাবেন হতশব্দস্য হতিশবাহ্য ব1 দ্বিত্বাসস্ভবাৎ। 
এবধাস্কধাতোর্ণিচালোপে চঙি স্থানিবত্বাৎ কশবন্ত দ্বিত্বে আঞ্চকদিতি রূপমেব সর্বমতং ন ত্বাঞ্চিক্দিতি 
বোপদেবোজ্মিতি বোধ্যম্। নন্বচিকীর্ভদিত্য।দৌ স্থানিবত্বমাশঙ্ক্যোত্তরভাগে অব্ণভাবাদিতি বদন্ 
ক্ভাব্যকারে ন বোপদেবগ্রস্থস্ত প্রতিকুলঃ উত্তরভাগে পরিনিষ্ঠিতরূপে অবর্ণপরত্বমুবর্ণাদেশস্তৈব সম্ভবতি 
নান্কস্তেত্যনেনৈব ভাব্যকারেণ তথোক্তমিতি বত্তুং শক্যত্বাদিতি চেৎ মৈবম্। তথ হি সতি যত্র ওঃ 

পুষণ্জীত্ান্ত প্রাপ্তিস্তত্রাপুযুবর্ণ।ছেশ এব স্থানিবৎ। জ্ঞাপকম্ত সজাতীয়।পেক্ষতাদিত্যেবমেব ভাব্কারে 
বদেৎ। খজুম্গেণ সিধ্যতোহর্থন্ত বক্রেণ সাধনাযে।গ।দ্ ইতি দ্িকি। সঙ্কেতিতাশ্তত্বারোহত্তর ধাতবঃ | 
পাঠাস্তরমিতি। সক্কোচন ইতোতৎ পর্যাস্তম্। অনেকাচত্বেনাযোপদেশত্বাথ বত্বং নতি । ধ্বনয়তি। 

বাস ধাতু উপসেবা বুঝায়। নিপূর্ববকবা'স ধাতু আচ্ছাদ্দম বুঝায় । অনিনিবাঁসৎ। ভাজ 
ধাতু পৃথক্ করা বুঝায় । সভাজ ধাতু প্রীতি ও দর্শন বুঝায় । অন্যমতে প্রীতি ও সেবন 
বুঝায় । সভাজয়তি। উন ধাতু পরিহানি বুঝায় । উনয়তি । (উন ধাতুর উত্তর ণিচ্ 
তৎপরে লুঙ্, তাহাত্ব স্থানে চি এবং চিম্থানে চঙ্, এ চঙ্পরে দ্বিত্ব ও অকারলোপের 
প্রাপ্তি হয়। অতএব পরত্ব ও অস্তরঙ্গত্ব হেতু প্রথমে অকারলোপ হইবে, তৎপরে 
“অলাদেখিতীয়ন্ত৮ এই সুত্র দ্বারা নিজস্ত উন ধাতুর নকারের দ্বিত্ব হইলে “ওঁনিনৎ* 
এইরূপ অনীশ্ষিত প্রয়োগ হইয়। পড়ে । কিন্তু এখানে “ওননৎ” হওয়াই অভিপ্রেত । 
চিতরাং কেবল নকারের দ্বিত্ব না হইলে তাহ সম্ভবে না। যদি বল, “ঘ্বির্চনেইচি” এই 
হুত্র দ্বারা দ্বিত্ব করিতে হইলে অচ্স্থানিক আদেশ হইবে না, কারণ এখানে ণিচ্ 
রিত্বনিঘিত্তক নহে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন । ) “ওঃ পুঘন্জি” এই হুত্রে বর্গ ও 
শ্িত্যাহার'পরিত্যাগ করিয়া “পযয়োঃ” এইকপ্ু বলিলেই হইত, তদ্বিষয়ে পবর্গ ও যন্- 
জত্যাহার ও ধীকারের গ্রহণ করিয়াছেন, উহ্বী কেবল স্বিতব কর্তব্য হইলে নিচ পরে 
'হাজাদেশ*কুইতব না, এই জ্ঞাপনের অন্ত । (বদি বল তিন প্রকার জাপন করিলেও 



২৬৬  শিদ্ধান্তকো মুদী? 

পল্যল.৩৪ লবনপবন্য়োঃ। বাটি ৩৫ স্থখসেবনয়োঃ | গতিস্বখসেবনেবিত্যেকে: ॥ 
বাতয়তি। অববাততু। গবেষ ৩৬ মার্গণে । অজগবেষ। বাস ৩৭ উপসয়া? 
রাম্। নিবাস ৩৮ আচ্ছাদনে । অনিনিবাস। ভাজ ৩৯ পৃথস্কর্াণি। সভাজ৪% 

শ্রীতিদর্শনয়োঃ। শ্রীতিসেবনয়োরিত্যন্তে ৷ সভাজয়তি। উন ৪১ পরিহাণে 
উনয়তি। ওঃ পুয়ণ্জি” ইতি সূত্রে পয়য়োরিতি বক্তব্যে বর্গ প্রত্যা হারজ- 
কারগ্রহো৷ লিঙ্গং ণিচি অচ আদেশো ন স্তাপ্বিত্বে কার্য্যে ইতি |: ষত্র 
দ্বিরুক্তৌ অভ্যাসোন্তরখগুস্ত আদ্যোহুচ্ প্রক্রিয়ায়াং পরিনিষ্ঠিতে রূপে 
ব! অবর্ণে লভ্যতে তত্রেবায়ং নিষেধঃ। জ্ঞাপকম্থ সজাতীয়াপেক্ষত্বাস্ডেন 
অচিকীর্তদিতি সিদ্ধম। প্রকৃতে তু নশবান্য ছ্িত্বং তত উত্তরখগ্ডেহল্লোলিঃ । 

অতিস্তেনদিতি। অল্লোপন্ত স্থানিবন্বান্ন গুণঃ। লুডি অজগৃহৎ। অগ্লোপ।ন সন্বস্ভাবঃ। ম্বগয়তে 
ইতি। মার্গয়তি মার্গতীতি তু মার্গ অন্বেষণে ইত্যাধৃষীয়ন্ত । অর্থ। অর্থয়ত ইতি। বৃদ্ধেে্লোপে! 
বলীয়ান ইত্যল্লোপান্ন বৃদ্ধিঃ। বোপদেবস্ত বৃদ্ধে। কৃতায়াং যুকি চার্থ।পয়তে ইতি রূপম।হ তছ্ 

রভসাৎ। ন চার্থবেদসত্য।ন।মিত্যাপুক স্তাদেবেতি ব।চ্যম্॥। তত্র প্রাতিপদিকল্ত গ্রহণাৎ। অদস্তত্ব- 
সামর্থযাদিতি। কথাদিবু উপধাবৃদ্ধিদীর্ঘসনস্ত/ববিরহেণ স।রভ।মপ্রভৃতীনামুপধাহ্ত্বন্ত গৃহস্থগ প্রসৃতী-, 

_নামুপধ।গুণন্ত চ ব্যাবর্তনেন আনস্তত্বং সার্থকস্। ইহ ত্বদন্তত্বে প্রগুক্তফল।ভাবাৎ শিচঃ পাক্ষিকত্বং 
জ্ঞ(পয়তীততি ভাবঃ। নন অদন্তত্বসার্থকত্বায় বাল্লেংপ ইতি প্রাচোক্তমেবাভ্যুপগম্যতামিতি চেদ্ অভ্রাহঃ। 

চিন্তয়তেরিতীত্বং সামান্তাপেক্ষং জ্ঞাপকমিতি মতে ইহ আদস্তত্বন্ত ফলং স্পষ্টমেব। বিশেষাপেক্ষং 
জ্ঞাপকমিতি মতে তু তত্র আকার ইকার ঈকার উকার উকারাশ্চেত্যনুবন্ধাঃ যথ| জ্ঞাপকতয় ন্বীকৃতাঃ। 
তথা আদস্ততাপি গিচ্বিকপ্জমেব জ্ঞপয়িতুং কৃষ্প্তেনৈব ণিদ্বিকল্পেন কৃতার্থত্বে অপূর্ববস্ত লোপবাধত্চ 
কল্পনায় অন্ঠাধ্যত্বাৎ। তথাহি সতি মতম্বয়েহপ্যেকরূপমেব ফলং লভ্যতে ইতি । অসুসথত্রদিতি ॥ 

অনেকাচত্বান্ন বতম। প্রাতিপদ্িকাদিতি। যদি স্থবস্তান্নিচ্ হ্য।ত্তদ! ভ্রজতীত্যাদো। কুত্বং স্তাদ্ ইতি 

ভাব ইতি কেচিৎ। তন্ন। ইঞ্টবস্তাবেন ভত্বে কৃত্বন্তাপ্রস্েঃশ অত্র বহলং শিচ্ সভাৎ। সচ র্দিচ 
ইষ্টবৎ ভবতীতি অনন্য।ৎ পক্ষে বাঁক্যমপি ভবতীত্যহ। পটুমাচষ্ট ইতি। ধাত্বর্থ ইত্যনেন কর্ণা- 
খ্যানাদিগৃহাতে ইতি তাবঃ। তেন বহুন্াষ্টে ভাবরতীত্যত্র ইষ্টন্ত ঘিটু চেতি ণিচোহপি যিট্ স্তাছ্ 
অক্রাহছুঃ। টেরিতি শ্ৃত্রে ণাবিষ্টবৎ প্রাতিপদ্িক্তেতি বাণ্তিকে প্র।তিপদিকগ্রহণং প্রত্যয়কার্্যাণামতি- 

দেশো মাভূদিত্যেবমর্থমূ। তেনান্র গিচে|হপী॥ ভবতি । তদতারে ভূভাবেনাপি ন ভবিতব্যং সমনিয়োগ- 
শঙ্টিত্বাৎ। কিন্ত বহয়তীত্যেব ভবিতব্যমিতি মতাস্তরম্। এতচ্চ তত্রৈব নুত্রে কৈয়টে শপক্টগ্ির্তি। 

কৃত ধাতুর উত্তর ণিচ তৎপরে চঙ্ করিলে এঁ চঙ্ পরে খকার স্থানে “ইর্* আদেশ এরই 
দিত্ব গ্রাপ্তি৪ হইল, ইরাদেশের পুর্বেই এই পরিভাব! স্তর দ্বারা স্বত্ব হইবে, পল্চার্থ: 
*উরৎ” এই সুত্র দ্বারা খকীরস্থানে অকার হইবে । সুতরাং অচকীর্ডৎ এই, প্রকা্জি 

রূপ হইয়া পড়ে, কিন্ত অচিকীর্ভৎ এই রূপ ইষ্ট নহে। এই তেতু বলিতেছেন বরা): 

যেটা দ্বিরুক্কিতে অভ্যাসের উত্তরথণ্ডের আদি অচ্, যদি সেইটা পরক্রিয়াদশায় রী; 
পরিনিষ্টিত.রূপ বিষয়ে অবর্ণ হয়, তার্টঁহইলে এই নিষেধ সেইস্থলে হইবে । কারণ 
জ/পক সঙানজাতীয়কে অপেক্ষা করে। এই হেতু অচিকীর্ডৎ ইত্যাদি পদ..নিয়ী 
হইগাছে।- প্রক্কতক্ছলে নকারের ধিশ্ব. তৎপরে উদ্রখও বিষয়ে 'মকারের লোপ হই 
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উননহ। মা নবানূননৎ | ধবন ৪২ শব্দে। আধ্বনত।, কৃট ৪৩ ১ পরিভাপে। 
গুরিদাহে,ইত্যেকে | . সঙ্কেত ৪৪ গ্রাম ৪৫ কুণ ৪৬ গুণ ৪৭ চামন্ত্রণে | চা 
কুটোহপি ৪৮। কুটয়তি। সঙ্কেতয়তি। গ্রাময়তি। কুণয়তি। গুণয়তি। 
-পাঠাস্তরম্। : কেত ৪৯ শ্রাবণে নিমন্ত্রণে চ। কেতয়তি। নিকেতয়তি। কুণ 
₹৮-কটণ ৫১ চামন্ত্রণে । চকারাণ্ড কেতনে। কৃণ ৫২ সঙ্কোচনেহপি। স্তেন ৫৩ 
চৌর্য্ে। অতিস্তেনৎ। আগর্ববাদাত্মনেপদিনঃ। পদ ১ গতৌ। পদয়তে। 
অপপদত। গৃহ ২ গ্রহণে। গৃহয়তে। মৃগ ৩ অন্বেষণে । মৃগয়তে। 
স্থগ্যতীতি কণাদিঃ । কুহ ৪ বিস্মাপনে। শুর ৫ বীর ৬বিক্রান্তো । স্ুল ৭ 
পরিবৃংহণে । স্কুলয়তে । অতুশ্থলত। অর্থ ৮ উপযাক্কায়াম্। অর্থয়তে। 

অন্তে ত্বাহুরিষ্ঠবদ্দিতি হি সপ্ত্যস্থান্বতির্ণ।বিত্যুপ্গেয়ে সপ্তমীদর্শনাত্তেন ইষ্ঠনি পরে পূর্ববস্ত ষৎ কার্য্যং 
তদতিদিগ্ঠতে নত্বিনোহগীতি। পুংবস্তাবেতি। অণ্তশয়েন পট পঠিষ্টেত্যত্র ভন্তাঢে তদ্ধিত ইতি 
পুংবস্তাবঃ। ক্রমিষঃ প্রটিষ্ঠ ইতার র ধতো। হলাদের্িতি রভাবঃ। সাধিষ্ঠ ইত্যাদৌ টিলোপঃ। 
জতিশয়েন শ্রী শ্রজিষ্ঠ ইতাত্র বিশ্মতোলু'গিতি বিনে। লুক্। অতিশয়েন গোম।ন্ গবিষ্ঠ ইত্যাদী 
মতুপো! লুক্। স্থবিষ্ট ইত্য।দৌ স্কুলদুরেত্য।দিনা বণ[দিলোপঃ। প্রেষ্ঠ ইত্যাদৌ প্রিয়স্থিরেত্যাদিনা 
প্রস্থাদ্যাদেশ১। তহধাটবপীতি। পুংবস্তাবন্তো দাহরণমেণীম।চষ্টে এতয়তি। টিলোপেনৈব সন্গিয়োগ-. 
শিষ্টত্বারনকারনিবৃতৌ। সিদ্ধায়াং পুংদস্তাবগ্রহণং দরদম।চষ্টে দরদয়তীত্যাদি সিধ্যর্থমিতি বোৌধাম্। 
ভ্রচয়তাঁতাদৌ। রভাবঃ | শ্বদ্বিপমাচষ্টে শ্রজয়তীত্যত্্র বিনে! লুকৃ। গোমস্তমাচষ্টে গবরতীহাত্র মতুপোে। 
লুক। অঙ্গবৃত্তপরিভাষয়! বৃদ্ধিরত্র ন ভবতি। প্রিয়মাচষ্টে প্রাপযতি স্থিরমাচষ্টে স্থাপয়তীতাদৌ তু 
বৃদ্ধিভবত্যেব। খয়োরতিনির্দেশেন তন্ত।ঃ পরিভাষায়! অনিত্যত্বজ্ঞাপনাদিতি দিকৃ। পরহ্াছক' 
বিতি। লে।পঃ শব্দান্তর প্রাপ্ত।াহনিতো। বুদ্ধিরপানি-্তা উভয়োরনিতায়োঃ পরত্বাঙ্গ দ্ধিস্তহ্তাং কতা য় মে! 

কারন্তাবাদেশাৎ প্রাগেব পরত্থাদ্াদাঙ্গত্য বলীয়ন্ত্চ্চ লোপ ইত্যর্থঃ। এবং চানগ্লোঠিতাদ্দীর্ঘসহ্তানে। 
শ্তইত্যাহ। অপীপটদিতি। ইহ টিলোপন্ত স্থানিবস্ত।বেন ব্যবধানাদ্দীর্ঘসন্বত্ত/বৌ নেতি ন ভ্রমিতব্যম্। 

পগননৎ* পদ সিদ্ধ হইল। মা ভবানুননৎ। ধ্বন ধাতু শব করা। অদধ্বনৎ। 
কুট ধাতু পরিতাপ কর! । অন্তমতে পরিদাহ বুঝায়। সন্ষেত, গ্রাম, কুণ, 
গুণ ও কুট ধাতু আমন্ত্রণ বুঝায় । কুটয়তি। সঙ্কেতয়তি। গ্রাময়তি। কুণ্তি। 
গুণয়তি। কেত ধাতু শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণকরান এবং নিমন্ত্রণ বুঝায়। কেতয়তি। 
নিকেতয়তি। .কুণ ও গু ধাতু আমন্ত্রণ ও কেতন বুঝায়। কুণ ধাতুর সক্কোচার্থও 
বুঝায়। স্তেন ধাতু চৌর্য্য বুঝায়। অতিন্তেনৎ। এই অবধি গর্ব পর্য্যস্ত ধাতু 
আত্মনেপদী। পদ ধাতু গতি বুঝায়। পদয়তে। অপপদত। গৃহ ধাতু গ্রহণ বুঝায়। 
গবহ়তে। মৃগ ধাতু অন্বেষণ বুঝায়। মৃগয়তে। মুগ্যতি এই প্রকার পদটী কগ্ডাদি 
গণযধ্ে স্পষ্টরূপে পঠিত না হইণেও উহা! কথ্াদি ইহা জানাইলেন। কুহু ধাতু 
ধিঙ্থাপিদ অর্থাৎ 'আশ্চর্য্যাস্থিত হওয়া । শুর ও বীর এই হইটা ধাতু বিক্রান্তি বুঝাঁয়। 
হুল বাতূ পরিবৃংহণ বুঝায়। স্থলয়তে। অতুস্থলত। অর্থ ধাতু যাচ্ঞা। কর । অর্থতে। 
জারিখভ ৮": প্.ঞাড়. বিস্তার করা। অপদঅত, .. অনেকাচত্ব হেতু 'যৌপদেশ 
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আর্তথত। জন্র ৯ সন্ভানশ্রিয়ায়াম্। অনসসভ্রত। অনৈধাচত্বান ফোন 
দেশঃ | সিসত্রয়িষতে । গর্বব ১০ মানে । গর্ববয়তে । আনন্তত্বসা মর্থ্যাপ্রিজ* 
বিকল্পঃ। ধাতোরস্ত উদাত্তঃ, লিট্যাম্ চ ফলম্ । এবমগ্রেছপি 1 
ইত্যাগবর্বায়াঃ। সূত্র ১ বেউনে। সূত্রয়তি । অস্থসূত্রৎু। মুত্র ২ প্রত্থবণে-।, 
মুত্রয়তি, রা । রূক্ষ ৩পারুষ্যে। পার ৪ তীর ৫ কর্ত্মসমাত্তৌ ॥ অপপার। 
অতিতীরৎ। পুট ৬ দংসর্গে। পুটয়তি। ধেক ৭ দর্শনে ইত্যেকে । 
উল কত্র ৮ শৈথিল্যে। কত্রয়তি, কত্রতি। কর্তেত্যপ্যেকে । 
কর্তয়তি, কর্ততি। গ্রাতিপদ্দিকাদ্ধাত্বর্থে বহুলমিষ্ঠবচ্চ। প্রাতিপদিকাদ্ধাত্বর্থে 

স্থানিবন্থেৎপ্যঞত্ত পিচ্পরত্বানপায়।ৎ। চঙ্পরে ণৌ বল্লঘিতি পক্ষে২পি অভ্যাসস্ত আদি দচঃ পুর্বন্বেন 4 
স্থানিবন্বমেব নান্তীতি দীর্ঘসন্বস্তাবো স্ত এব । কেচিন্তু চঙ্পরে পে! যল্পঘিতি পক্ষে পটুশকে।কা রহ 
বৃদ্ধো। কৃতায়াং ণিপরং লঘু ছুর্মভমিতি ন্বস্তাবাপ্রাপ্াৎপপটদিত্যেব রবূপম্। প্রথমং টিলোপঃ 
পশ্চাদৃদ্ধিরবচনমিতি মত্বা অভ্যাসহ্ত আদিষ্টাদচঃ পুর্বত্বেন স্থামিবতমেব নাস্তীতি মলোরমোকং যখ্ 
তন্ন।দর্তর্যম্। ণিচ্চ আদেশো নস্তাৎদ্বিত্বে কর্তব্যে ইতি নিষেধপক্ষ্ত মুখ্যতয়! প্রাগুক্তত্বেন প্রথমং 
টিলোপস্ত ছুরুপপা দত্বদিত্যহস্তন্ন্দম। অপীপটদিত্যত্র ছ্বিতীয়াচপধান্তন্ত প্রথমাবর়বন্য দ্বিত্বমিতি 

ছি নির্বিবাদম্। তথ! চ দ্বিতীয়ন্তাচে। দ্বিত্বাকরণাঁৎ প্রথমং টিলোপ স্তার্দেবেতি। বৃদ্ধের্জাপ ইতি । 
কুতাকৃতপ্রাপ্তিমাত্রেশ লোপে। নিত্যঃ। বৃদ্ধিন্বনিত্য/ । টিলোপে সতি স্থ।নিনঃ পুর্ববজ্র কর্তব্যায়াং 
লোপন্ত স্থানিবন্থ।ৎ ব্ববিধে স্বশ্য হ্থানিধত্বাভাবাচ্চ। অসম্মিংস্ত পক্ষে মুণ্মিশ্রেতি শুব্রে হলিকল্যে র- 
দস্তত্বনিপাতনগ্ত বৈয়র্ধথামেব । বৃদ্ধেঃ প্রাক টিলোপে সতি অগ্নোপিত্বসন্ভবাৎ। তথ? চাদত্তত্বনিপ।তন- 
সামর্থাউলোপাৎ পূর্বং বৃক্ষিরেবেতানগ্লোপিত্বাদ্দপীপটদিত্যেব রূপং সাধ্বিতি প্রতীয়তে । ভাধ্যয়- 
প্রামাপ্যাজপদ্ঘয়মপি সাধিবিতি বহবঃ। লডর্থস্িতি। করোত্যাচষ্টে ইতি হি কর্তরি বর্ধমানে লগ্ভেক- 

বচনম্। লডর্থালিবক্ষায়াং তু প্যস্তাদ্ ভাবকর্্মণোঃ ভূতভবিব্যতোগ্দিত্ববহুত্বপ্েোশ্চ প্রত্যয়ো ভবত্যেবেতি 
ভাবঃ। বদ্যপ্যেকত্বাদিসংখ্য। লডর্থে। ন ভবতি তথাপি লডাদেশতিঙর্ধোহগীহ লডর্থত্বেন গৃহীত ইতি 
জ্েয়ম্। তেনাতিক্রামরতি । তৃতভীয়াপ্রকৃতিভূতাৎ প্রাতিপদ্দিকাণ্নিচ তৃতীয়াস্তাৎ পিজিত্যন্ে ৷ 

হয় না। সিসত্রয়িষতে | গর্ব ধাতু মান বুঝায়। গর্বয়তে। অকারাস্তত্ব বশতঃ 
ইহার উত্তর বিকল্ে ণিচ্ হয়। ধাতুর অস্তা স্বর উদাত্ত হয় এবং লিট্পরে আম্. 
আগম হয়। এইগুলি ইহার ফল। এইরূপ অগ্রেও জানিতে হইবে। এই অবধি 
গর্বাদি গণ। সুত্র ধাতু বেষ্টন বুঝায়। সুত্রয়তি। অনুস্ঠৃত্তৎ। মৃজ্র ধাতু গ্রজবখ 

বুঝায়। মৃত্রয়তি। রূক্ষ ধাতু পারুষ্য অর্থাৎ কঠোরতা বুঝায়। পার ও তীর 
ধাতু কর্মসমাপ্তি বুঝায় । অপপারৎ। অতিতীরৎ । পুট ধাতু সংসর্গ বুঝায়. 
পুটয়তি। কোনমতে ধেক ধাতু দর্শন বুঝায়। অদিধেকৎ। কত্রধাতু শিথিগত্ী 
বুঝায়। কত্র়তি। কোনমতে “কর্ত” ধাতুও হয়। কর্তর়তি। প্রাতিপদিখো . 
উত্তর ধাত্বর্থে পিছ হয়। ইঠ প্রত্যয় পরে থাকিলে যে প্রকার, পুংবস্তাব,. 
টির লোপ, বিণ্ ও মতুপ্, প্রত্যয়ের লোপ, যণাি লোপ, প্রস্থ, স্ব আদেশ এধং: 
ভসংক্ঞ। হয়, সেই প্রকার ণিচ্ পরে প্রাতিপদিকের উত্তরও উক্ত সমব্য. জাধ্য হক: 
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ণিছ্ শ্যাদিত্ষ্ঠ বথ! প্রাতিপদিকন্য পুংবস্তাবটিজ্োপবিন্মভুবোপবণাদিলোপ- 
প্রস্থশফাদ্যাদেশভসংজ্তাস্তদপ্নাবপি স্থ্যঃ। পটুমাচক্টে পটয়তি। পরত্বা্ 
বৃদ্ধৌ সত্যাং টিলোপঃ । অপীপট । ণৌ চভীত্যত্র ভাষ্যে তু 
বৃদ্ধের্পোপো বলীয়ানিতি স্থিতম্। অপপটহ। “তণকরোতি তদাচষ্টে” | 
পূ্ববস্ত গ্রপঞ্চঃ। করোত্যাচষ্ট ইতি ধাত্বর্থমাত্রং ণিজর্থঃ | লডর্থস্ববিবক্ষিতঃ। 
*তেনাতিত্রগমতি” ০1 অশ্বেনাতিক্রামতি অশ্বয়তি। হস্তিনাতিক্রামতি 
হম্তয়তি | “ধাতুরূপঞ্চ৮।০। শিচ্প্রকৃতিদ্ধাতুরূপং প্রতিপদ্যতে | চশকব্দোহনুক্ত- 

সমুচ্চয়ার্থঃ। তথাচ বাপ্তিকম্। “আখ্যানাৎ কৃতস্তদাচষ্টে কল্পুক্প্রকৃতি- 
প্রত্যয়াপত্তিঃ প্রকৃতিবচ্চ কারকমিতি” | * | কংসবধমাচষ্টে কংসং 
ঘাতয়তি। ইহ কংসংহন্ ইতি স্থিতে। 

এবং তৎফরোতীতাত্রাপি স্থিতীয়াপ্রকৃতিভূতাদ্দ্রিতীর়াস্তাদ্বা ণিচছ। ন চ ্বনতাগ্লিচি বাচং করোতাচ্টে 
, বাচাহতিকামতি বাচয়তীতাত কুত্বং স্তাদিতি শঙ্কাম। উষ্বভ্তালেন ভসজ্ঞয়া। পদসংজ্ঞায়া বাধাৎ। 

বশম্ষিনমাচষ্টে যশসন্সতি শ্রস্বিণমাচ্টে অজাতীত্াদৌ বিনে! লুকি প্রাপ্তহ্ত পদকাধ্যস্ত বা ধার্থং 
ভসংজ্ঞাতিদেশত্য আবগ্তকত্বাতুৎকরোতীত্যার্দিনির্দেশানুগুণত্বাচ্চ শ্বস্তার্ধিজিতি পক্ষ এব জায়া- 

নিত্যাহঃ। শিচ্প্রকৃতিরিতি । বধশবো ণিচ্প্রকৃতিরিদানীস্ত কৃল্পকাবশিষ্টতাগ এব প্রকৃতি- 
রিতার্থঃ। জাখ্যানাৎ কৃত ইতি । ধদাপি বধশবঃ কুদন্তঃ । সআখানং নভবতি তথাপাখানবাচী 
কৃদন্তশ্চ কংসবধশবদো। তবচোব কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্নাস্ত।পি গ্রহণাৎ। কুল্প,গিতি। হনশ্চ বধ 
ইতি বিহিতন্ত অপ্প্রতায়স্ত লুক । প্রকতিপ্রতাপত্তিরিতি। বিকারপরিত্যাগেন ম্বরূপেণাবস্থিতি- 
রিতার্থগুদেতৎসকলমভিপ্রেত্যাহ । কংসহন্ ইতি স্থিতে ইতি । 

পটুমাচষ্টে এই বিগ্রহ পটয়তি। পরত্ব হেতু বৃদ্ধি হ্য়াতে টির লোপ হইয়াছে । 
অপীপটৎ। *ণৌ চণ্ি” এই স্ত্রের ভাষো প্বৃদ্ধি হইতে লোপ বলবান্” এইরূপ 
আছে। অপপটৎ। *ততৎকরোতি তদাচষ্টে” এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর ণিচ্ 
হয়। পুর্বে যে প্প্রাতিপদিকাৎ ধাত্বর্থে* ইত্যাদি সুত্র উক্ত হইয়াছে, তাহারই 
বিচারার্থ এই গণহত্র কর! হইয়াছে । করোতি আচষ্টে এই যে ধাত্বর্থ ইহ! 
পিচের অর্থ। এস্বলে লটের অর্থ বিবক্ষিত হয় নাই।. পতেনাতিক্রামতি* এই 
গণক্ত্র দ্বারা তেনাতিক্রামতি এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর ণিচ্ হয়। অঙ্থেনাতি- 
ক্রামতি। এই অর্থে অশ্বয়তি । হস্তিনাতিক্রামতি এই বিগ্রহ হস্তয়তি। প্ধাতু- 
বপঞ্চগঞজর্থাৎ ণিচ্প্রকৃতি ধাতুরূপকে প্রাপ্ত হয়। এস্থলে চ শব অহুক্ত সমুচ্চয়ার্থ। 
তৎপক্ষে বার্িক সত্রের অভিগপ্রার় এই যে, "আখ্যানাৎ কতঃ তদাচষ্টে কৃলুক্প্রকতি- 
প্রত্যাপত্বিঃ শ্রক্কৃতিবচ্চ কারকম্” এই বার্তিক সুত্র বারা আখ্যানবাচক দত্ত শব্দের 
উত্তর "আচষ্টে* এইরূপ অর্থে ₹ৎপ্রত্যয়ের লুক্ হয় এবং প্রকৃতি প্রতায়াপত্তি অর্থাৎ 
বিকার পরিত্যাগ" করিয়। রূপে অবস্থিতি করে এবং প্রকৃতির সম্ভার কারক হুয়। 
“কংসবধমাচ্ট এবং কংসংঘাতয়তি” এস্থলে কংসংহন্ এইক্প থাকিলে-' 
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হস্তেম্তকারোহস্তাদেশঃ হ্যাচ্চিপহর্জে প্রিঃতি ণিতি। নহ্বত্রাসং জাবাত 
সংজ্ঞা চ কংসবিশিষ্টন্ প্রাপ্তা । ততশ্চাড্দিত্বয়োর্দোষঃ কি । কুত্বতন্থে নর 
স্তাতাং। ধাতোঃ স্বরূপগ্রহণে তত্প্রত্যয়ে কাধ্যবিজ্ঞানা। সত্যম্:1 
প্রকৃতিবচ্চেতি চকারো ভিন্নক্রমঃ। কারকং চাহ কার্য্যম্ । হেতুমিচঃ 
প্রকৃতেহন্যাদেহ্েতুমগ্ী যাদৃশং কারকং ধাতাবনস্তরভূতং দ্বিতীর়াস্তং যাদুশখচ 
কার্য্যং কুত্বতত্বাদদি তদিহাীত্যর্থঃ। কংসমজীঘততু। “কর্তৃকরণাদ্ধাত্বেগি। ঠাণ॥ 
কর্তৃ-বব্যাপারার্৫থং যশ করণং নতু চক্ষুরাদিমাত্রমিতার্থঃ। অসিন হস্তি 
অসয়তি। ' বন্ধ ৯ দর্শনে । চিত্র ১০ চিত্রীকরণে। আলেখ্যকরণ ইত্যথঃ 1 
কদ্দাচিদ্র্শনে । চিত্রেত্যয়মন্ভুতদর্শনে গিচং লভতে । চিত্রয়তি। অংস ১% 
সমাঘাতে। বট ১২ বিভাজনে। লজ ১৩ প্রকাশনে । বটি ১৪ লজি ১৫ 
ইত্যেকে। বণ্টয়তি। লগ্তয়তি। অদন্তেধু পাঠবলাদদন্তত্বে বৃদ্ধিরিত্যন্তে | 

১২। কংসবিশিষ্টন্যেতি। তশ্মাদেব শিচো বিধানাদিতি ভাবঃ। দোষ ইতি। কশব্াাথ 
পূর্বমডাগমঃ কংস ইত্যন্ত ঘির্বচনং হ্তাদিত্যর্থং। কিঞ্েেতি। এবঞ্চ কংসমজীঘনদিতি ইষ্টং ন 
সিধ্যেদিতি ভাবঃ। তৎ প্রত্যয়ে ধাতোর্বিহিতপ্রত্যয়ে। তেন বার্ধব্রমিতাও হনস্ত ইতি তত্বং ন 
ভবতীতি জেয়ম্। উক্তদোধান পরিহরতি। সত্যমিত্তি। প্রকৃতিবচ্চেতি চক।রোহনুক্তসংগ্রহার্ধ 

ইত্যাহ। চাৎ কাধামিতি। যদ্যপ্যন্ততরাতিদেশেনাপ্যট্ন্বির্চনে সিধাতঃ তথাপি ধাতাবদস্তডূতি- 
ছিতীয়(স্তাদিলাভায় কারক।তিদেশঃ। কাধাতিদেশভ্ত কৃত্বতবাদিল/ভায়েতি বিবেকঃ। ইহ তারত- 
ভাগবতাদিপ্রসিদ্ধে কংসবধাহাপাখ্যানে এব শিজিতি নাগ্রহঃ কিন্ত উপোধ্যানমাত্রে। তেন রাজাগমন- 
মাচট্টে স্লাজানমাগয়মতীত]াদি সিধ্যতি। ইহ কৃৎপ্রকৃতৌ রাজঃ কর্তৃত্বেহপি গমের্ধেতৃমধ্ৌ। গতিবুদ্ধীতানেন 

১২। চিণ্ ও ণল্ বর্জে খিঃৎ ও ণিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে হন্ ধাতুর উত্তর 
তকার- অক্াদেশ হয়। এস্থলে কংসবিশিষ্ট যে বধ, তাহার অঙ্গসংজ্ঞা ও ধাতুসংজস 
উভয়ের প্রাপ্তি হয়, সুতরাং তাহাতে অটুও দ্বিত্ব বিষয়ে দৌষ হইয়া! পড়ে. এবং 
কত্ব ও তত্বহয়না। কারণ যেখানে ধাতুর স্বরূপ গ্রহণ হয়, সেইস্থলে ধাতু গঞ্জের 
উচ্চারণ করিয়! বিহিত যে প্রতায় সেই প্রত্যয়, পরে কার্ধ্য হয় সত্য বটে।. কিন 
*প্রক্কৃতিবচ্চ” এই সুত্রে চকার দ্বারা তিন্নক্রম কাঁরক এবং কার্ধ্য বুঝাইজুছে 
হেতৃমৎ ণিচের প্রকৃতি যেহুন ধাতু প্রভৃতি, তাহাদের হেতুমৎ ণিচ পরে গাঁকির়ে 
যাদৃশ ধাতুর অন্ততূর্ত দ্বিতীরাস্ত কারক এবং যাদৃশ কত্ব তত্বাদি কাধ: তৎম্রীযাই, 
এস্থলে গৃহীত হইয়াছে । কংসমজীঘতৎ। কর্তৃকরণাৎ ধাত্বর্থে . অর্থ/ৎ' কর্তার, 
ব্যাপারার্থ যে.করণ, তাহার উত্তর ণিচ্হয়। চক্ষুরাদি মাত্র যে করণ তাহার 
হইবে না। অধিলা হস্তি এই অর্থে অলয়তি। : বন্ধ ধাতু দর্শন. বুীর?, চির 
চিত্র কর1।." কখন: দর্শন: বুজার। . চিত ধাতু সমাঙগাতার্ঘ বুঝায়? বটি 



তিডস্তচুরাদি প্রকরণম্। ২৭৯ 

ঘষ্টায়তি.. লঙজাগয়তি। শাকটায়নস্ত কথা্গীনাং 'সর্ব্বেষাং পুকমাহ। 
তগ্তি.কথাপয়তি। গণাপযতীত্যাদি। মিশ্র ১৬ সম্পর্কে। সংগ্রাম ১৭ 

ৃ যুক্ধে রি অয়মনুদাত্তেৎ। অকারপ্রশ্রেষাৎ। অসসংগ্রামত । স্তোম ১৮ শ্লাঘা- 
 যা।. অতুন্তোমণ্ড। ছিদ্র ১৯ কর্ণভেদনে। করণতেদন ইত্যন্তে। কর্ণেতি 
 খাস্থন্তরমিত্যন্তে। অন্ধ ২০ দৃষ্ট,যপঘাতে ।. উপসংহার ইত্যন্তে। আন্দধগু। 

. দ্বৃগু-২১ দগুডনিপাতনে। অক্ক ২২ পদে লক্ষণে চ। আঞ্চকু। অঙ্গ ২৩চ। 
আঞ্জগৎ। তুখ ২৪ দুঃখ ২৫ ততক্রিয়ায়াম্। রস ২৬ আন্বাদনন্েহনয়োঃ। 
ব্যয় ২৭ বিভ্তসমুৎ্সর্গে। অবব্যয়ৎ। রূপ ২৮ রূপক্রিয়ায়াম্। রূপন্থয 
দর্শনং করণং ব৷ রূপক্রিয়া। ছেদ ২৯ দ্বৈধীকরণে। অচিচ্ছেদ। “ছদ 
৩০ অপবারণ ইত্যেকে। ছদয়তি। লাভ ৩১ প্রেরণে। ব্রণ ৩২ 
গাত্রবিচূর্ণনে। বর্ণ ৩৩ বণক্রিয়! বিস্তার গুণবচনেষু। বর্ণক্রিয়া বর্ণকরণম্। 

-তশ্ত কণ্ধত্বমিতি স্বিতীয়াস্তমেব রূপাতিদ্দেশবলাৎ স্বীক্রিয়তে । দেবদত্তপাকমাচ্টে দেবদত্তেন পাচয়তী- 

তাত্র তু দেবদত্তস্ত কর্তৃত্বানপায়াৎ তৃতীয়ৈব ভবতি। কুল্সিণীহরণষাচষ্টে ইত্যাদে হৃক্রোরম্কতরন্তামিতি 
বিকল্পাৎ রুঝ্নিণীং রুক্সিণ্যা বা হারয়তীতি প্রয়োগঃ। কর্তৃকরণাদিতি। কর্তৃগ্রহণাভাবে চক্ষুষ! 
পপ্ততি চক্ষয়তীত্যাদাবেব ত্তান্নতু করিভিরববয়।তি অবকরয়তীত্যাদৌ। লোকে ইন্ট্রিরাণামেব 
করপত্বেন হুপ্রসিদ্বত্বাদত; তৎসংগ্রহথার্থং কর্তৃগ্রহণমিতি মনোরমায়াং স্থিতম্। নব্যান্ত সাধকতমত্বেন 

বিভাগ করা। লজ ধাতু প্রকাশ কর! বুঝায় । বটি ধাতু ও লজি ধাতৃ ও এইরূপ 
ইকারাস্থবন্ধ যুক্ত, ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত। বণ্টরতি। লঙ্জয়তি। আবস্ত 
মধ্যে পাঠ আছে বলিয় ইকারের বৃদ্ধি হইবে, ইহা! কোন পণ্ডিতের মত। বণ্টাপয়তি। 
নজ্জাপয়ন্তি। :শীকটায়ন মতে কথ প্রভৃতি সমস্ত ধাতুর স্থানে পুক্ হুইবে। যথা, 
কথাপয়তি। গণাপয্তি। ইত্যাদি। মশ্র ধাতু সম্পর্ক বুঝায়। সংগ্রাম ধাতু 
যুদ্ধ বুঝায়। অকারপ্রশ্নেষ হেতু এই ধাতুটী আত্মনেপদী। অপসংগ্রামত। স্তোম 
ধাতু" শ্লাঘ! বুঝার । অতুন্তোমৎ। ছিদ্র ধাতু কর্ণভেদন বুঝায় । কেহ কেহ বলেন 
করপৃভেদন। অন্তমতে কর্ণ এইটা ভিন্ন ধাতু । অন্ধ ধাতু দৃষ্টির উপঘাত বুঝায়। 
কোন মতে উপসংহার বুঝায়। আন্দধৎ। দণ্ড ধাতু দণ্ডনিপাতন বুঝায় । - অঙ্ক ধাতু 
পদ ওয়রক্ষণ বুঝার । আঞ্চকৎ। অঙ্গ ধাতুও উক্তার্। আঞ্জগৎ। সুখ ধাতু: 
'ছংখাধাছু স্থথী ও ছঃখী করা। রসধাতু আন্মাদন ও ন্নেহন বুঝায়। ব্যয় ধাতু ধন- 
ব্য ফরা। অবব্য়ৎ। রূপ ধ'তু রূপক্রিয়! অর্থাৎ রূপের দর্শন ও করণ বুঝায় । 
.ছেধফাতুছিধা কর!। অচিচ্ছেদৎ। ছদ ধাতু অপবারণ বুঝায়। ছাদর়তি। লাভ 
ধাতু তোরণ বুঝীয়। ব্রণ ধাতু গান্র বিচুর্ণন বুঝায়। বর্ণ ধাতু বর্ণ, ক্রিয়া, (৭ 
৫.৩; বচন বুঝার: বর্ণক্রিয়া শব্ষে বর্ণ করা বুঝায়। ন্ুবর্ণং বর্ণরতি। 
বসি. অর্জাও  বিদ্তার : করিতেছে। হরিং, বর্ণফতি। অর্থাৎ ত্তব. করিতেছে। | 



২৭২  লিক্ধাস্তাফৌমুদী। 
স্বর্ণ, বর্ণয়তি) কথাংগ্ বর্ণয়তি। বিশ্ত্ণাতীভ্যর্থ:। " হিং বর্ণয়তি । 
স্তোতীতার্থ;। “বহুলমেতন্নিদর্শনম্গ । গত অদজ্খাতৃনিদর্গন মিতার্থ১ বাহ্ছাল- 
কাদন্তেছুপি বোধ্যাঃ। তদ্যথা । পর্থ ৩৪ হরিতভাবে। ব্সপপগ্। 
বিন ৩৫ দর্শনে । ক্ষপ ৩৬ প্রেরণে । বস ৩৭ বাসে । ততৃণ্ঘ 
৩৮ আবরণে । এবমান্দোলয়তি । প্রেগ্মোলযতি । বিড়ম্বয়তি ৷ 
অবধীরয়তীত্যাদি। অন্যে ভূ দশগণীপাঠো বহুলমিত্যাহঃ। তেন্বাপঠিতা 
অপি সৌন্রলৌকিকবৈদিকা বোধ্যাঃ। অপরে তু নরগণীপাঠো বহঙ্গ- 
মিত্যাহুঃ । তেনাহপঠিতেভ্যোহুপি কচি স্বার্থে ণিছ। র্লামো রাজ্য- 
মচীকরদদিতি যথেত্যান্ুঃ। চুরাদিভ্য এর বহছুলং ণিজিত্যর্থ ইত্যন্থে । 
অর্বেব পক্ষাঃ প্রাচাং গ্রন্থে স্থিতাঃ। “গিওঙ্গান্িরসনে” | গণ্। তাঙ্গবাচিনঃ 
প্রাতিপদিকাক্সিরসনেহর্থে শি স্তাু । হস্তৌ নিরম্যতি হস্তয়তে। 

বিবক্ষিতং ঘৎ তৎ করণপন্দেন গৃহাতে ন ভু লোকপ্রসিদ্ধকরণমেব । অন্তথ! কর্তৃকরণয়োত্ততীয়ে- 

ছ্যাদাবপি লোক গ্রসিদ্ধকরণপ্রসন্তণা বাণেন হত ইত্যাদি রূপং ন সিদ্ধ্যেৎ। তথ] চ বর্তৃগ্রহছণং বিনাপ্যব- 
ক্ষরয়তীতি রূপসিচ্ধৌ ন কিকফিদ্বাধকমিতি ব্যাথ্যায় কর্তৃকরণ।দিতাত্র সমাহারছন্মং মত্বা দেবদতেন 
পাচক্সতি দেবদস্তয়তীত্যুদাজহ১ | কনা [ন্দর্শনে। চিত্রকস্ণকদ।চিদ্দশনয়োরিতি স্ুবচনম্। আদন্তেষু 
প1ঠবলাদদিতি। অদস্তস্ত ফলাত্তরাভাবাদতো! লোপং বাধিত্বা বৃদ্ধিরিত্যর্থঃ। সংগ্রাম। সংগ্রামেতি 
বুদ্ধবাচি প্রাতিপদ্দিকং করোতীত্যর্থে ঘিচং লততে। অনুদাত্েদিতি। এতচ্চ ভূশাদিত্যো! ভূবীতি 

দন্ত ধাতুম্ন উদাহরণ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। বহু শব দ্বারা এতম্যতিরিক্ত 
অন্তান্ত অনেক ধাতুও বুঝিতে হইবে । যথা, পর্ণ ধাতু হরিতভাব বুঝায়। অপপর্ণৎ। 
বি ধাতু দর্শন বুঝায় । ক্ষপ ধাতু প্রেরণ বুঝায় । বস ধাতু নিবাস বুঝায়। তুল্য 
থাতু আবরণ বুঝায় । আন্দোলয়তি। প্রেজ্ঞোলয়তি। বিড়ম্বয়তি। আবধীরয়তি | 
ইত্যাদি ধাতু পুর্ববৎ হুইবে। অন্তান্ত পঞ্ডিতের। দশগণীয় পাঠ অর্থাৎ ভ্াদ্যাদি 
বশ গণমধ্যে পঠিত সকল ধাতু অপেক্ষা অন্যান্য বহু ধাতু আছে। এইরূপ লেন। 
বাস্তবিক গণমধ্যে অপগ্রিত এমন অনেক হুত্রোক্ত, লৌকিক ও বৈদিক ধাতুর 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায় । কতিপয় পঞ্ডিতেরা! বলেন যে, নব গণ মধ্যে পঠিতা- 
পেক্ষা আরও বহুল ধাতু "আছে | ততম্বারা নব গণ মধ্যে অপঠিত অনেক ধাতুর 
উত্তর কখন কখন স্বার্থে ণিচ্ হয়। যথা, “রামে! রাজ্যমচীকরৎ”। - কেহ কহ 
বলেন, চুরাদি গণমধ্যে পঠিত হে সকল ধাতু তাহাদেরই উত্তর কখন শি হইনে কন 
'গিচ্ হইবে না। এই সমস্ত পক্ষে প্রাচীন বাাকরণে অভিহিত হইয়াছে। ত্বজরাড়িক 
প্রাতিপদিকের উত্তর নিরসনার্থে গিঙ্হয়। হস্ত 'নিরম্ততি হস্তয়ত্ে। পাক্গয়তে । 
শ্বেতাশ্ব, অস্কতর, গালোড়িত ও আছ্বরক শব্দের উতর ধাত্বর্থে পি হুয় এবং খ্েতান্র 
শব্দের অশ্বপদের, অগ্ধতর শব্দের তরপদের, গালোড়িত শব্দের ইতভাগের, কার্ররঃক 



_ভিউন্তণিচ্প্রকরপম্। ২৭ 

পাদয়তে ৮ “গ্েতাশ্বাশ্বতরগালোড়িতাহ্বরকাণক্জ খতরেতকলোপ*৮৮। শ্বেতা- 
স্বীদীনাং চতুর্ণামশ্বাদয়ো লুপ্যন্তে। ণিভ্ চ ধাত্বর্থে। শ্বেতাশমাচফ্টে 
তেনাতিক্রামতি বা শ্বেতয়তে। অশ্বতরমাচস্টে অশ্বয়তে। .গালোড়িতং 

.বাচাং -বিমর্শঃ। তণকরোতি গালোড়য়তে। আহ্বরয়তে। কেচিত্তু 
শিচসেবানুবর্তয়স্তি তম্মতে পরন্মৈপদমপি। প্পুচ্ছাদিযু ধাত্বর্থে” ইত্যেৰ 
'সিদ্ধম্ । ণিজন্তাদেব বহুলবচনাদাত্মনেপদমস্ত । মাস্ত “পুচ্ছভাণ্ডেতি” 
শিডিষিঃ। সিদ্ধশবো! গ্রন্থান্তে মঙ্গলার্থঃ। 

ইতি তিওভ্তচুরাদি প্রকরণম্ । 

তিউন্তণিচ্প্রকরণমৃ 

১। ততপ্রযোজকো হেতৃশ্চ । ১।৪। ৫৫। 

কর্তৃঃ প্রয়োজকো। হেতুসংজ্ঞঃ কর্তৃসংজ্ঞশ্চ স্যাৎ। 

শুত্রে কৈয়টেনোক্তমূ। ্সকারপ্রশ্লেযাদিতি। তেন প্ররশিষ্টন্তেৎসংজ্ঞা প্রকৃত্যকারস্ত তু ইষ্ঠবদ্দিতি 
টিলোপঃ। তথা চ অগ্নোপাদসসংগ্রামতেতাত্র ঘোপধাহুশ্বঃ। সুখ ছুঃখ। তচ্ছন্দেন কুখছুঃথে 
প্রাতিপদ্দিকাথো পরামৃস্তেতে । প্রাতিপদ্দিকাদ্ধার্থ ইত্যেব সিদ্ধে অনয়ে।: পাঠঃ সোপসর্গাৎ প্রত্যায়ার্থ 

ইতোকে। সুখছঃখ।ভ্য।ং তৎক্রিয়ারামেব ণিচ গ্ত।ন্ন ত্বাচষ্ট ইত্ান্সিক্লর্থে ইত্যেতদর্থ: পাঠ ইত্যন্তে। 

পুচ্ছার্দিঘিতি। ভীমসেনন্ত বাক্যম্। গ্রস্থাত্ত ইতি। ভূসত্ায়!মিত্যাদিধাতুপাঠস্তাস্তইচ্্যর্থঃ। 
ইতি চুরাদয়ঃ। 

১। তৎ্প্রয়োজকো হেতুশ্চেতি। তচ্ছবেন শ্বতন্ত্রঃ কর্তেতি পূর্ববশুত্রোপাত্তঃ কর্তা পরামৃশ্তে ॥ 
তত্ত করতঃ প্রয়োজকং প্রেরকঃ তথ্যাপারানুকুলব্যাপারবানিত্যর্থঃ। চকার একসংজ্ঞাধিকারবাধ- 
নার্থস্তদাহ। হেতুসংজ্ঞঃ কর্তৃসংজ্ঞশ্চেতি। হেতুসংজ্ঞায়াঃ প্রয়োজনং ভীম্মের্েতুভয়ে ভিয়ো হেতুভয়ে 
ধুগিত্যাদৌ প্রয়োজকত্ু হেতুত্বেন ব্যবহারঃ। কর্তৃংজ্ঞ।য়স্ত “লঃ কর্মণি চ ভাবে চেতি” হুত্েণ 
প্রয়োকে বাচো লকারাদয়ঃ। 

শবষের ককারের লোপ হয় এবং উহাদের ধাতুসংজ্ঞ! 'হয়। যথাঃ *শ্বেতাশ্বমাচষ্টে 
' তেনগতিক্রামতি ব।” এই বিগ্রহে শ্বেতযতে । “অশ্বতরমাচষ্টে” এই বিগ্রহে অশ্বয়তে। 
*গালোড়িত শবে বাক্যের বিষর্শ। তৎকরোতি গালোড়য়তে। আহ্বরয়তে । কেহ 
€ফছছ এস্থলে ণিচ্কেই অন্রবর্তিত করেন। তন্মতে পরশ্মৈপদীও হয়। বহুলবচন 

স্বাা: (পিজস্তের উত্তর আত্মনেপদ হউক অথবা নাই হউক কিন্তু “পুজ্ছতাও” এস্থলে 
প্রি বিহিত হইবে । সিদ্ধ শব্ব অন্ত গ্রন্থে মঙলার্ে প্রযুক্ত হইয়াছে । 

রঃ ইতি তিওস্তচ্রা'দিপ্রকরণম্। | 
কর্তীর প্রযোজকের হেতুসংজ্ঞা এবং কর্তৃসংজা হয়। 



২৭  সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

২। হেতুমতিচব ৩।১। ২৬ 

প্রযোজকব্যাপারে প্রেষণাদৌ বাচ্যে ধাতোণিছ শ্যা। ভবস্তং 
প্রেরয়তি ভাবয়তি। “ণিচশ্চ” ইতি কর্তগে ফলে আত্মনেপদম্ । 
ভাবয়তে। ভাবয়ান্বভৃবে । 

৩। ওঃ পুষণ্জ্যপরে | ৭। ৪1 ৮০। 
সনি পরে যদঙ্গং তদবয়বাভ্যাসোকারস্তেত্বং স্যাৎু পবর্গবণ্জকারেঘধর্ণ- 

পরেষু পরতঃ। অবীভবগু। অপীপবশু। মুঙু। অমীমবশু। অধীষবগু। 
অরীরব। অলীলবশ। অজীজবণু। 

২। হেতুমতিচেতি। শ্বনিষ্টাধারতানিরপতাধেয়তানহ্বন্ষেন হেতুরধত্রাস্তি স হেতুমান্ ব্যাপারঃ 1. 
তন্মিন বাচ্যে ণিজিতানহুঃ। প্রয়োজকব্য।প।র হতি। প্রয়োজকশ্চেতনাচেতনসাধারণ্যেন বিবন্ষিতঃ | 

স চক্ধচিৎ সিদ্ধ: চিৎ ফলরূপঃ। দেবদত্তঃ পাচয়তি গময়তীতা।দে সিদ্ধ: । ভিক্ষা বাসয়তি সংগ্রামে 

বাসয়তীত্যাদে। তু ফলরূপঃ। প্রেষণাদ।বিতি। ভূত্য।দেশ্িকৃষ্টন্ প্রবর্ত7না প্রেষণা। আজ্ঞেতার্থ2। 
আদিশব্দেন অধ্যেষণন্ুমতাদীনামুপাদ(নম। সমানন্তাধিকম্ত ব। খত্বিগাচাযাদেঃ প্রবর্তন অধ্যেষণম্। 
প্রার্থনেত্যর্থঃ। অন্থমতিস্ত রাজাদেঃ সম্মতিঃ তাং বিনা যাগাদিক্রিয়। ন নিষস্পদ্যত ইত্যনুমতিমাতেণ 

রাজ।দিং প্রয়োজকঃ। অনুমত্য।দীতা(দিশবেনাত্রে(পদেশানুগ্রহয়োরুপ।দ(নমূ। "ভ্বরিতঃ কযাক্সং 

পিবেদিতুাপদেশম।ত্রেণ বৈদ্যাদিঃ প্রয়েজকঃ। যস্ত কেনচিদ্ধন্কমিষ্টং পলায়মানং নিরুণদ্ধি সোহপি 
হস্তরনুগ্রাহকত্বেন প্রয়েজকঃ। সর্বেইপ্যেতে বিশেষা: কথং শিচ্প্রত্যয়গম্যা ইন্তি চে অত্রাহ:। 

সর্বানুগতং প্রবর্তন।সামান্ং ণিচোহ্থ: বিশেধাস্ত অর্থপ্রকরণাদদিগম্য ইতি। নম্বেবং শিচো লোডা-, 
দীনাঞ্চ পধ্যায়ত। স্য।ত্ততশ্চ ইদানীং পৃচ্ছতু ভবানিতি বক্তব্যে প্রচ্ছয়তীতি শিঙ্দপি প্রযুজ্যেতেতি চেৎ 
মৈবম্। কর্তও প্রয়োজকো। হি হেতুঃ প্রেষবিষয়ে। যঃ সন্বোধ্য!। দেবদত্তাদিঃ স তু নাদ্যাপি প্রঙ্থ- 
কর্তৃত্বেনাবধারিতঃ। তথা ঢ৮ প্রয়ে।জ্যপ্রবৃত্াপহ্্িতা য1 প্রয়োজকনিষ্টপ্রবৃত্তিঃ সা ণিজর্থস্তদনুপহিত! 

প্রয়েজকপ্রবৃত্িজ্ব লোডর্থ ইতুাভয়োর্ডেদঃ ৷ উক্তঞ্চ। 'ব্রব্ামাত্রস্ত তু প্রেষে পৃচ্ছাদের্সে।ট বিষীয়তে। 
সক্রিয়ন্ত প্রয়োগন্তু যদ স বিষয়ে। ণিচ১ ইতি । অন্যর্থ)। কর্তৃত্বেনানবধারিতস্ত দেবদত্তাদেস্ত প্রেষে 
প্রচ্ছ জ্বীগ্লায়মিত্যাদের্লোট ভবতি প্রয়োজা প্রবৃত্তযপহিত প্রবৃত্য।শ্ররস্ত প্রযুক্তিম্ত যদ! স। ণিচে। বিষয় 

ইতি। কিঞ্চ প্রয়োভূ'নিষ্ঠ। প্রযুক্তির্পোডর্থঃ প্রাচে। ওপ্রয়েস্কর্তৃকা তু ণিজর৭থঃ। পচ দেবদত্তেতাত 
হি বক্তৈব প্রেরকঃ। পাচন্নতীত্য।দে বস্তুভিন্নঃ পাচয়ামীত্যাদে: তু বক্তেতি দিকৃ। 

৩। ওঃ পুয়গজীতি। পুয়প্স্বীতি সমাহ।রদ্বন্ৎ সপ্তম্যেকবচনম্। অপর ইতি বহত্রীহিঃ । অত্র 
লেো।পোহভ্যাসন্তে তাতঃ অভ্যাসঙ্তেতানুবর্ততে ভূঞাম্ধিদিত্যত ইদ্গ্রহণং সম্ভত ইত্যতঃ সনীতি 
অঙস্তেতি তু অধিক্রিয়তএব তদেতদ্ভিপ্রেত্াছহ। সনি পরে যদ মিত্যাদি। অপরে কিম্। বুছুষতি। 
গবর্গঘণ্জীতি কিম্। উপুনবিষতি। অবীভবদিত্াাদি। ভূ সত্তয়াম। পুঙু পবনে। মুঙ্ বন্ধন্ে। 
কু মিশ্রণাদো। রূ শবে। লুঞ্ ছেদনে। ভু গতৌ।। লৌত্রোহয়ং ধাতুর্জুচং ক্রম্যেত্যব্ত নিরিষটঃ 

২। প্রয়োঞ্কক ব্যাপারে প্রেরণাদি অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ণিচ্ হয়।, ৃ 
প্রেরয়তি ভাবয়তি ৷ “ণিচন্চ” এই, সুর দ্বার! ফল কর্তৃগাঁমী হইগে আত্মনেপদ হ্যু 3. 
ভাবয়তে ।' ভাঁবয়ান্বভৃবে। 



তিন্তণিচ্প্রকরণম্। সি 

৪+। 'আবতিশৃশোতিদ্রবতিপ্রবততি্লীবতিচ্যবতীনাং বা। 
৭1৪1 ৮৯। 

এধামভ্যাসোকারম্য ইত্বং বা স্তাৎ সন্যবর্ণপরে ধাত্বক্ষরে পরে। 
অন্গিআব, অনস্থুঅব। নাগ্লোপীতি হুস্বনিষেধঃ। অশশাসত। অড়ু- 
ঢটৌকগু। অচীচকাস। মতান্তরে । অচচকাস। অগ্নোপীতি ত শ্তন্ধাতু- 
প্রকরণে উদাহরিষ্যতে | ণ্যন্তাগ্রিহছ। পূর্বববিপ্রতিষেধাদপবাদত্বাদ্বা বৃদ্ধিং 
বাধিত্বা ণিলোপঃ। চোরয়তি। ণৌ চভীতি হ্ত্বঃ। *দীর্ঘো লঘোঃ” 
ন চাগ্রোপিত্বাদ্ ছয়োরপ্যসম্ভবঃ | ণ্যাকৃতিনির্দেশীত। অচুচুরগু। 

নন ভূ ভূ ইতি দ্বিত্বোতরং বৃদ্ধা'ব(দেশৌ ভবতত্ততঃ কৃতন্ত ণৌ চতভীতি হৃম্বস্ত স্থানিবস্তাবেন লঘুপরত্বা- 
ভাবাৎ সম্বস্ভীবা প্রবৃত্তাহবীভবদ্দিত্যা।দ।বভ্যাসো বর্ণস্তেত্বং ুর্লভমিতি চেদ্ অত্রাহঃ। আরভ্তপামর্থ্।দেব 
ন স্থানিবন্বমিতি। 

৪। শ্ববতিশণোতি । অপরইতান্ুবর্ততে । নন পুযর়ণ্জীতি পবর্গশজকারয়ো রসম্ভ বাদাণঃ সম্ভবেহপি 
অবাভিচারাত্রদাহ। অবর্ণপরে ধাত্ক্ষরে ইতি। অক্ষরশব্দোহত্র বর্ণপরঃ। অবর্ণপরে কিম্। শ্রস্রষতি। 
শৃণোত্যাদেরুদ।হরণং তু অশিশ্রবৎ। অশুশ্রবৎ। অদিদ্রবৎ। অছুদ্রবৎ। অপিপ্রবৎ। অঅপুপ্রবৎ। 
অচিচাবৎ। অচুচাবৎ। অডুটৌকদিতি। ঢটৌকু গতে'। চঙ্পরে ণৌ যদঙগং তন্ত যোহভা।সে। 
লঘুপর ইতি পক্ষাশ্রয়েণাহ। অচীচকাসর্দিতি। মতান্তর ইতি। অঙ্গং যত্র দ্বিরচাতে ইতি মতে 
চঙ্পরে ণৌ যল্পধু তৎপরে! যে! অঙ্গস্তাভান ইতি মতে চেত্যর্থঃ॥ হুপ্ধাতুপ্রকরণ ইতি । অতিতি- 
রায়ৎ। অসসধ্া।য়ৎ। অবিবদ্রায়ৎ। অদিদেবদ্রায়দিতাছাদাহরিষাত ইতার্থঃ। বৃদ্ধিং বাধিত্বেতি | 
গাল্লোপাবিয়ভিতা।দিবচনাঘ্রিলোপাংশপ্রতাখানপক্ষে অপবাদত্ব।ছ্বেত্যর্থঃ । অসম্ভব ইতি। তথা 

অচুচোরদিতোব রূপমাত ভব: । থাকুতিনির্দেশ।দিতি ।  চঙ্পরে ণাবিতাত্র চঙ্পারে পিত্ত 

ইতার্থস্তেন শিশ্বয়ে সতাপি ণিত্বং চঙ্পরমন্তীতি হুম্ঘদীখচয়ারন্তি সম্ভব ইতি ভাবঃ। এতেন অবীবদনীণাং 

পরিবাদকেনেত্যাদৌ সন্বস্ভ।বে। ব্যাখ্যাতস্তত্রা পীখমেব পুর্বপক্ষসিদ্ধান্তয়োস্তল্যত্বাৎ। 

৩। পবর্গ, যন্ প্রত্যাহার, জকার ও অবর্ণ পরে থাকিলে সন্ পরে ধাতুর যে 
অঙ্গ তদবয়বের অভ্যাসসশ্বন্ধীয় উকারের স্থানে ঈকার হয়। অবীভবৎ। অগীপবৎ। 
মুঙ্হয়। অমীমবৎ। অধীযবৎ। অরীরবৎ। অলীলবৎ। অজীজবৎ। 

৪। জন্ এবং অবর্ণ পরে আছে এক্সপ ধাত্বক্ষর পরে থাকিলে ক্র, শ্রু, 
জর, প্র, পু ও চ্যু ধাতুর অগ্তাসের ইকারস্থানে বিকল্পে ইকার হয়। অসিশ্রবৎ, 
অস্থুশ্রবৎ। “"নাপ্লোপি” এই সুত্র দ্বারা হুম্ব হইবে না। অশশাসৎ। অডুচৌকৎ। 
অচীচকাসৎ। মতান্তরে । অচচকাঁসৎ। “অগ্লোপি” এই সথত্রোক্ত উদাহরণ সুব্ধাতু 
প্রকরণ দেশয় হইবে। ণাস্তের উত্তর ণিচ হয়, তদনস্তর পুর্ববিপ্রতিষেধ হেতু 
এবং 'অপবাদত্ব. হেতু বৃদ্ধি বাধ করিয়া প্রণিচের লোপ হয়। চোরক্তি। দণৌ চতি" 
এই সুত্র ত্বার। হব হয়। এবং “দীর্ঘো লঘোঃ” এই সুত্র দ্বার দীর্ঘ হয়। অগ্নোপিস্ব 
হতে উভয়েরই অর্থাৎ উত্ত ুত্রোক্ত উপধার হস্ব এবং অভ্যাসের দীর্ঘ হওয়া অসম্ভব, 
কিন্ত পিত্ের আক্কৃতি নির্দেশ হেতু তাহা হইবে না। অছুচ্রৎ। 



২৭৬ ও সিদ্ধান্তকৌমুদী ৷ 

৫1 ণে চ সংশ্চডৌোত। ২। ৪1 ৫১। 

সন্পরে চঙ্পরে চ ণৌ শ্বয়তেঃ সম্প্রসারণং বা স্যাৎ। “সম্প্রসারণং 
তদাশ্রয়ঞ্ কার্য্যং বলবৎ” 1০1 ইতি বচনাৎ সম্প্রসারণম্। পুর্ধবরূপম্॥ 

অশুশব। অলঘুত্বান্ন দীর্ঘঃ। অশিশয়ৎ। 

৬। স্তস্তুসিবুসহাং চর্ডি। ৮। ৩। ১১৬। 
উপসর্গনিমিত্তএষাং সম্তয ষেো ন স্থাচ্চভি। অবাতস্তম্ত। পর্যসীষিবৎ । 

হ্যসীষফহ্। আটিট । আশিশত। বহিরঙ্গোহপ্যুপধাত্রস্বো দ্বিত্বা 
প্রাগেব ওণেখদিৎকরণাঁও লিঙ্গী। মা ভবানিদিধৎ। এজাদাবেধতো। 
বিধানান বৃদ্ধিঃ । মা ভবান্ প্রেদিধৎ । “নক্দ্রা” ইতি নদরাণাং ন ঘিত্বম্। 

৫) ণৌচেতি। বিভাবধাশ্েরিতানুবর্ততে সংশ্চঙোরিতি ণাবিতাশ্ত বিশেষণং বৃহঃ সম্প্রসারণমিতাতঃ 

সম্প্রসারণমনূবর্তত এবেতায।হ । সন্পরে চঙ্পরে চেত্যর্দি। বচনাদিতি। ইয়ঞ্চ পরিস্ত।ষ! লিট্যভাল- 
হ্যোভযেষামিতাত্র বচাদীনাং গ্রঙ্গার্দীনামন্তুবৃত্তোবেষ্টসিদ্ধাবৃভয়েষাং গ্রহণসামর্থ্য/ৎ লভ্যতে। অন্যথা 
বত্রশ্চেত্ত্র হলাদি: শেষে কুতে বসত সম্প্রসারণং স্তাদিতাহঃ | 

৬) স্তভূুসিব্বিতি। স্তভুঃ সৌব্রঃ। যিবু তন্তসম্তানে। যহ্ মর্ষণে। স্তম্ততেঃ স্তস্তেরিতানেন 
প্রাপ্তিরন্যয়োস্ত পরিনিবিভা ইত্যনেনেতি বিবেকঃ। আটিটৎ আশিশদিতি। পিচা সহ দ্বিত্বাৎ 

সশ্বস্তাবেো নেতি তদ্বিষয়ে বিহিতো যে! দীর্থো! লখেরিতি দীর্ঘঃ স ন প্রবর্ততে। খদিৎকরণাল্রিঙগ- 
দিতি। যদি পূর্র্বং দ্ির্বচনং ভবেত্বদা! শিশব্দন্ দ্বিত্বে সতুপধা হ্্বন্তা প্রাপ্তেস্তৎ প্রতিবেধার্থমদ্দিৎ- 
করণং ঘার্থং স্তাদতত্রদুক্তেহর্থে জ্ঞাপকমেব। এজাদ্াবেধতাবিতি। এতোধত্যুহঠ ইতি শুত্রে 
এজাদ্যোরেত্যেচ্চোরিতি বাখ্যাততাদিতি ভাবঃ। নচমাভবান্ প্রেদিধদ ইত্যত্ত ণে৷ চতীতি হুহ্ছে 
কৃতে নায়ষেধতিরিতি বৃদ্ধেরপ্রবুত কিমেধতেরেজাদিবিশেষণেনেতি বাচাম্। একদেশবিকুতহ্যান- 

শ্যত্বাৎ। ন চৈবমপি অজাদেঘ্িতীয়স্তেতি ধিশব্দস্থানে ধিধিশব্দাদেশে সতি বস্নসোরিব প্রকৃতি, 
প্রতায়বিভাগসন্মোহ ইতি বাচাম্ । দ্বিঃ প্রয়োগে। দ্ির্চনং ষাষ্ঠমিতি ভাষো সিদ্ধাস্তিতত্বথ। 

'অন্যথ। ইহৈন প্রেদিধদিতার ণিলে।পো। ন স্তিৎ। জিঘাংসতীত্যাদৌ সনং সকারেণ বিশিইন্ঠ দ্বিত্বে 
কুতেকুত্বং চনন্তাদিতি দিক্। উদ্জ আজ্জব ইতি। অয়দুপাঞ্যানীরোপধ ইতি বার্তিককৃতোক্রষ্ ॥ 

তশ্ত ঝলাং জশ্ ঝণীতি জশ্ত্বেন বকারে কৃতে উঞ্জিতা। উক্জিতমিতি রপম্। এতচ্চাষে।গবাহা নাং 
শধু পাঠ্য ফলম্। ভাষ্যকারাদয়ন্ুপগ্রানীয়েপধপাঠে উদ্জিজিষতীতি রূপং ন দসিধোৎ। যদি 
পর্নত্র সিদ্ধীয়ম্বিবর্বচনে ইত্যাশ্রিত্য বকারোতরং দ্ধিত্ং ক্রিয়ুতে যদি বা অন্তানিতাতামাশ্রিতা 
বকারাৎ পূর্ামেবে।পধ্মানীয়ন্য দ্বিত্বমুভয়খ।পি ইষ্টরূপ।সিদ্ধিরাদো! উজ্জিবিষতি দ্বিতীয়ে তৃপঘ্মানীয়- 
স্য।চত্বাত্দ।দেবজাদেদ্ছিতীয়ন্তেতি হলাদিঃ শেষে দ্বিতীয়োপত্মানীয়স্য জশ্ত্েন বকারে পশ্চাৎ 
প্রথমস্তাপি তখৈব বকারে উজ্জিষতীত্যাপত্তেস্ততশ্চেষ্টসিদ্ধয়ে দকারেপধোহয়ং স্বীকার্ধঃ ৷ ভুজনাজা- 
বিতি নিপাঁতনাছুপধাদকারস্য বে! ভবতীতি বাক্যং কল্লাতে তচ্চ স্তোশ্চন1, *্চরিত্যন্াঞ্জে 

৫1 সন্ ও চঙ্ পরে আছে এরূপ ণিচ্ পরে থাকিলে শ্বি ধাতুর বিকল্পে সম্প্রসারণ 

হয়। *সম্প্রপারণ ও তদাশ্রয় কার্ধ্য বলবৎ” এই সুত্র দ্বারা সম্প্রসারণ হইবে । সম্প্রসারণ 

হইলে কা পূর্ন হয় নশূপবৎ। অনু ডু দীর্ঘ হয়। শিষ্য) 
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ওঁন্দিদ | আভিডিডঙ। আচ্চিচৎ্ড। উদ্জ আর্জজ্ব । উপদেশে দকারোপধঃ। 
ভূজন্যুন্জৌ পাণুপতাপয়োরিতিসূত্রে নিপাতনাদ্দস্ত বঃ। স চান্তরঙ্গোহপি 
দ্বিস্ববিষয়ে “নন্দ্রা ইতি নিষেধাজ্জিশব্দন্য দ্বিত্বে কৃতে প্রবর্ততে ন তু ততঃ 
প্রাক । দকারোচ্চারণসামর্থ্যাৎ । ওক্সিজৎ। অজাদেরিত্যেব। নেহ্ 

অদিদ্রপৎ। 

তদয়মর্থঃ। শ্চনা যোগে উদ্জেন্দকারস্ত বকার ইতি। অভ্থাঙ্গাঃ সমুপ্গ ইতাত্র তু উব্তজতুমিত্যত্রেব 

চব্গযোগে। নাস্তীতি ন বকারঃ দক।রোপধে চাম্মিন্ শ্বীকৃতে নন্ত্রা ইতি নিষেধাজ্জি শবাহ্য খিত্ছে 

ততো বক।রে চ উন্জজিষতীতি সিদ্ধতি বূপম্। ন চ পুর্ববত্রাসিদ্ধীয়মদ্ধিব্চনে ইতি বক।রোত্তরং 
শ্বি্পচনে সতি শ্াদেবানিষ্টমিতি বাচাম্ | দ্ির্চনে ছি জৈপাদিকং সিদ্ধ ন তু তন্নিষেধেহপি তথা চ 
নিষেধে ত্রিপাদীস্থন্তা সিদ্ধহান্নন্ন। ইতি নিষেধঃ প্রবর্ততে । যদ্বা। তাদৃশবাকামিহ ন কল্পাতে কিন্তু 
ভূ্জন্থাজাপিতি নিপাতনেন দশ্ত ব ইতি। 'ন চৈবং বকারসহিতন্ত দ্বিস্বপ্রসঙ্গঃ। ধাতৌ৷ দকারো- 
চচারণসামর্থ্যাৎ। ন চাভুদগ ইতা।দাবপি নলকারশ্রবণপ্রসঙ্গঃ। অকৃত্ববিষয় এব বক।রনিপ।তন!- 
ত্বাপগমাৎ। যদ্বা অভুদগ উত্তাদি রূপং দ্'াপসর্গাপগমের্গগ্রতায়ে জ্ঞেয়ম । উদ্জেম্ত্র ঘঞ্জি অনভি- 
ধানাৎ প্রয়োগাভাব ইতি বদন্তি। তদেতগ্ভ।ষদিমতমভিপ্রেত্যাহ । উপদেশে দক।রে।পধ ইত্যাদি । 

অজাদেরিত্যোবতি। ন্দ্রা ইতান অঙজাদেরিতানুবর্ততে তেন আদিভৃতাদচঃ পরা এক নন্দর। 

দির্নোচান্তে নান ইতার্থঃ । নন লাবস্তায়ামেব অডিতি ভাষাকারোক্তপক্ষে অদ্িদ্রপদিত্যত্র অজাদি- 

তবমন্তোব ন্যাষাশ্চ শ্রথমমট্পরন্বাদন্তরঙ্গতবাচ্চেতি চেদ্ অত্রাহুঃ। দ্বিতীয়স্তেত্ত্র।পান্ুবঞ্ততে তৎ 

সামর্থাচ্চ নিতাং দ্বিতীয়ন্তেতি তদর্থ:। তেন লাবস্থায়।নটি কুতেহপি ধাতুংজ্ঞা প্রবুত্তিক।লে অজাদি- 
তবাভাবাশোক্তদোষ?। নিতাং দ্বিতীয়ন্তৈকাচে। যে নদরাস্তেষমেব নিষেধাৎ। ন চৈবং নিতাং 
দ্বিতীয়ন্তেতি বাখ্যয়ৈব ইষ্টসিদ্ধাবজাদেরিতাস্তা নুবৃত্তির্মান্তিতি বাচাম্' উন্দিদ্রীয়িবতীত্যত্র দকারভ্ঠাপি 

স্বিত্বনিষেধাপত্তেঃ। অজাদেরিত্যুক্তো৷ তাদিতৃতাঁচং পরত্বং দকারগ্তা নেতি দিদ্ধমিষ্টম্। ন চ অজাদে- 
রিতুক্তাবপি চন্দিদ্রীয়িষতীস্ার দেষঃ স্পাদেব আদ্যবয়বস্ত হল্হ।ন্রকারস্ত ছ্বিত্বন্বিষেধাপ্রসঙ্গাদিতি 
বাচ্যম্। অজাদেরিতি কর্দধারয়াৎ পঞ্চমীতুক্তত্বাৎ। ইহ চ একদেশে শ্বরিতত্বং প্রতিজ্ঞা অচ 

ইত্যেবানুবর্তৃতাঁম্ অথব! আ।দেরিতান্াপ্যনু ব্রনমন্ত তস্য নাবয়বপর্বং কিন্তু পূর্বববর্তিমাত্রপরত্বং 
শব্খধিকারাশ্রয়ণ।দিতি জ্ঞেয়ম্। নম্বেনমুত্তরার্৫থতয়! দ্বিতীয়ন্তেতি গ্রহণস্য সার্থকত্ে স্থিতে দ্বিতীয়. 
স্তেতি ন বক্তবামিতি ভাষ্যে বিরুধ্যেতেতি চেন্ মৈবম্। যল্সিন্ সুত্রে পঠিতং তত্র মান্ত্িতি তদাশয়াৎ। 

ন চ অজ।দেরিতোতাবতুত্তে যস্য কল্তচিদেকাচে দ্বিত্বং স্তাদিতি বাচাম্। প্রথমন্তৈকাচঃ পূর্বেধণেব 
সিদ্ধে পুনরারন্তে। দ্বিতীয়শ্ত দ্বিত্বার্থমিতি হবচহ্াৎ। 

৬। চঙ্ পরে থাকিলে উপসর্গন্ত নিমিত্তের পরস্থিত স্তন্ভূ, সিব ও সহ ধাতুর 
-সকারের ঘত্ব হয় না। অবাতস্তন্তৎ। পর্যাসীষিনৎ। ন্তিসীফহৎ। আটিটৎ্। 
আশিশৎ। ওণু ধাতুর খকার ইৎ করণ জ্ঞাপক হেতু বহিরঙ্গ হইলেও দ্বিত্বের পুর্বে 
উপধার হৃশ্ব হইবেক। অর্থাৎ বদি পূর্বে দ্বিত্ব হয়, তাহা হইলে "অজাদেদ্িতীয়স্ত” 
এই স্থত্র দ্বারা পি শবের ইদিত্ব কৃত হইলে উপধার হ্ত্বের অপ্রান্তি এই জন্য 

, তৎপ্রতিষেধার্থ ওণু ধাতুর খাকার ইৎ করা ব্যর্থ হই! পড়ে, অতএব উহ! উক্তার্থের 
রাপক, এই অন্যই ওণ্ ধাতুর খকার ইৎ বলিয়াছেন। মা ভবান্ ইদিধৎ। এজাদি 
ধাতুর উত্তর এএধ বিধান হেতু,বৃদ্ধি হইবে না। মা ভবান্ প্রেদিপৎ। “নক” এই 
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৭। রভেরশবিতোঃ। ৭1 ১। ৬৩7 

রভের্ুম্ স্যাদচি ন তু শরিটোঃ। অররস্তৎ। 

৮। লভেশ্চ। ৭1 ১।৬৪। 
অললম্ভৎ। “হেরচভীতি” সুত্রেহচভীত্যুক্তেঃ কুত্বং ন। অজীহর। 

“অতস্মৃদৃত্বর প্রথঅদন্তৃ্পশাম্ঠ | অসন্মরৎ। অদদরত। তপরবসামর্থ্যাদত্র 
লঘোর্ন দীর্ঘঃ। 

৯। বিভাষা বেগ্রিচেষ্ট্যোঃ । ৭1 ৪1 ৯৬। 
অভ্যাসন্তাত্বং বা স্যাচ্চঙ্পরে ণৌ। অববেষ্টঙ। অবিবেষ্টগু। 

জ্রাজভাসেত্যাদ্িন৷ বোপধাহ্রস্বঃ। অবিজ্রজৎ। অবন্দ্রাজু। “কাণ্যাদীনাং 
বেতি” বক্তব্যম্ । ০। গ্যন্তাঃ কণরণভণ শ্রণলুপহেঠঃ কাণ্যাদয়ঃ ড় ভাষ্যে 
উক্তাঃ। হ্বায়িবাণিলোটিলোপযশ্তত্বারোহধিকা ম্যাসে। “চাণিলোঠী” 
ইত্যপ্যন্ত্র ইশ্খং দ্বাদশ । অচীকণৎ্, অচকাণণু। 

৭। রভেরশবিটোরিতি। রধিজভোরিতাতোহচীতি ইদ্দত ইত্যতোনুমিতি। চাচুবর্ততে। অচি 
'ফিম্। আরব্মূ। অশবিটোঃ কিম্্। রভত্তে। রেভে। 

৮| লভেশ্চেতি। যোগবিভাগ আঙোয়ীতাত্র লভেরেবান্ুবৃতির্যধা স্তাদিতি। 

৯। কাণাদীন।মিতি। কণ নিমীলনে। রণ শবে। ভণশবে। শ্রণ দানে। ঘুপ্, ছেদনে 
হিঠ বিব।ধায়াম্। ষট। হেবঞ ম্পর্ধায়াং শব্দেচ। বণশব্দে। লুঠ প্রশ্িঘাতে। লুপ্* ছেদনে। 
লোপীতি ণিজন্তনির্দেশঃ। লাপয় ইতি পাঠাস্তরে লপ বাক্তায়াং বাচি। কেচিত্তু, লপ হঠ ইতি পঠস্তি। 

সুত্র ছারা ন. দ ও রকাঁরের দ্বিত্ব হয় না। ওুঁন্দিদৎ। আভিডডৎ। আর্চিচৎ। উক্জ 
ধাতু সরলত! বুঝায়, কিন্ত উপদেশার্থে এই ধাতু দকারোপধ হয়। দ্ভূজন্থা্জী পাণু- 
পতাপয়োঃ* এই সুত্রে নিপাতনে দকারস্থানে বকার হইয়াছে । সেই বকার অন্তরঙ্গ 
হলেও দ্বিত্ব বিষয়ে “নক্ত্রা” এই স্থান দ্বারা নিষেধ তেতু জিশবের দ্বিৰ হইলে প্রবন্তিতত 
হইবে, দকারোচ্চারণের সামর্থা ভেতু তাহার পূর্বে হইবে না। ওজিজৎ। “নজ্ত্রা” এই 
সথত্রে “অজাদেঘ্বিতীয়স্ত” এই ুত্রটীর অন্ুবুত্তি হইবে । তথাচ আদিভূত অচের পরই 
ন,দ ও রকারের দ্বিত্ব হইবে না। অদিদ্রপৎ। ৃ 

৭। অচ্ পরে থাকিলে রভ ধাতুর উত্তর হুম আগম হয়। শপ্ ও মি 
পরে থাকিলে হয় না। অররম্তৎ । | 

৮। অচ্ পরে থাকিলৈ লভ ধাতুর উদ্তর মুম্ আগম হয় শপ্ ও লিট, পরে তয় না। 
অললভ্তৎ। “হেরচঙি* এই স্থাত্রে "“অচঙি” এইরূপ প্রয়োগ থাকাতে, কুত্ব ছুটবে না 1 
অঙজীহরৎ। . স্ব, দৃ, ত্বর, প্রথ, অদ, স্ব ও স্পশ ধাতুর উত্তর অৎ হয়। অসশ: 
অদদরৎ |. 'অতত্বরৎ। ত পরে থাকাতে এস্থলে লঘুর দীর্ঘ হইবে না॥ 



তিওস্তণিচ্প্রকরণম্। ৭৯ 

১৬ স্বাপেশ্চভি। ৬।১। ১ঞ। 
গ্যন্তন্য স্বাপেশ্চডি সম্প্রসারণং শ্যাশ্ড। অসুযুপৎ। 

১১ । শাচ্ছাসাহবাব্যাবেপাং যুকৃ। ৭1 ৩। ৩৭। 

ণৌ। পুকোহপবাদঃ। শায়য়তি। হবায়য়তি। 

১২। হবঃ সম্প্রসারণম্। ৬।১। ৩২। 

সন্পরে চঙ্পরে চ ণৌ হবঃ সম্প্রসারণং স্যাৎ। অজুহব। অজুহাবৎ। 

ক্যাসে চত্বারঃ। চখ দ্ানে। লুঠন্তেয়ে। ভ্যদিঃ। চুরাদে দণ্ডকপ।ঠে ভাষার্থকোহপি। অরীরণৎ। 
অররাণৎ | অবীভণৎ | অবভাগৎ । অশিশ্রণৎ । অশশ্রাপৎ | অলুলুপৎ। অলুলোপঞ। 
অজীহিঠৎ। অজিহেঠৎ। 

১*। স্বাগেশ্চডি। চডি কিম্। ম্বাপয়তি। অসুযুপদ্দিতি। ইহ সম্প্রসারণোত্তরং ছিত্বম্ 
১১। শাচ্ছাসেতি। শো তনুকরণে। ছে! ছেদনে। যোহস্তকর্দণি। হেবঞ প্পর্ধায়াম্। ব্েঞ, 

সম্বরণে । বেঞ তন্তসস্তনে। পাপানে। লুশ্বিকরণালুশ্বিকরণেতি পরিভাষয়। পা রক্ষণে ইতি নেহ্ 
গৃহাতে। তন্ত তু পালয়তীতি রূপমনুপদং বক্ষাতি। শায়রতি। অশীশয়ৎ। ছায়য়তি। অচিচ্ছয়ৎ। 

সায়য়তি । অসীষয়ৎ। হ্বায়য়তি। অবিহ্বয়ৎ। ব্যায়য়তি। অবিব্যয়ৎ। বারর়তি। অবীবয়ৎ। 
পায়য়তি। অপীপাযৎ। ইহ শাচ্ছাসাদীনাং কৃতাত্বানাং নির্দেশ: পুকঃ প্রাপ্তিং ধ্বনয়িতুং তত্প্রয়োজণং 

ত্বশ্সিন প্রকরণে লক্ষণপ্রতিপদ্দোক্তপরিভ (যায়! অপ্রবৃত্তিঃ। তেনাধ্যাপয়তি ক্রোপয়ভীত্যাি সিদ্ধম্। 
১২। হ্বঃ সম্প্রসারণমিতি । ণৌ চ সংশ্চঙোরিতি বর্ততে তদাহ। চিনি? অভুহবঞ্। 

অন্জুহাবঙ্িতি। কাপাদীনাং বেতি হ্ুবত্যববিকল্পঃ। 

৯। চঙ্পরে আছে এরূপ ণি পরে থাকিলে চেষ্ট ও বেষ্ট ধাতুর অভ্যাসের স্থানে 
আকার হয়। মববেই্টৎ, অনিবেষ্টৎ। অচচেষ্ট২১ অচিচেষ্টৎ। পভ্রাজ ভ্রাস” ইত্যাদি 
সুত্র দ্বারা বিকল্পে উপধার হুম্ব হয়। অবিভ্রজৎ, অবভ্রাজৎ্। কাণ্যাদি ৬টা ধাতুরও 
উপধার বিকল্পে হুম্ব ভইবে। ণ্যন্ত কণ রণ ভণ শ্রণ লুপ ও হেঠ এই ভ্টাধাতুকে 
ভাষ্যকার কাণাদি বলিয়াছেন। ন্টাসকার হ্বায়ি, বাণি, লোটি ও লোপি এই ৪টী 
অধিক ধাতুকেও কাণাদি বলিয়াছেন। অন্তমতে চাণি ও লোঠি এই ছুইটী ধাতুও 
কাণ্যাদি। সুতরাং সমুদায়ে কাণ্যাদি ধাতু ১২টা। অচীকণৎ, অচকাণৎ। 
..২৩।  চঙ্ পরে থাকিলে পিক্বস্ত স্বপ ধাতুর সম্প্রদারণ হয়। অন্ুযুপৎ। 
১৯ । “শিছ পরে থাকিলে শো, ছো, সো, হ্বে, ব্যো ও বেপ ধাতুর উত্তর যুক্ 

আগম ফুয়। ,ধুকু আগমটা পুগাগমের বিশেষক। শায়রতি। হ্বায়য়তি। সুত্রে শা, 
ছ! ইত্যাদি আকারান্ত নির্দেশ করাতে পুক্ আগমেরও প্রীন্তি সুচনা করিতেছেন । 
কারণ লাক্ষণিক 'আকারবিশিষ্ট হইলেও তাহার উত্তর পুক্ হয়। সেই হেতু অধ্যাপন্নতি, 
ক্পগ্রতি ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হয়। 



২৮৩ ৰ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১৩। লোপঃ লিবতেরীচ্চাভ্যাসম্ত ॥ ৭1 ৪1 8. । 

পিবতেরুপধায়া লোপঃ স্যাদভ্যাসস্য ঈদস্তাদেশশ্চ চঙ্পর়ে ণৌ। 
অপীপ্যৎৎ । “অভ্তিহ্ীতি” পুক্। অর্পয়তি। হ্েপয়ৃতি। র্ব্্পয়তি। 
রেপয়তি। যলোপঃ। ক্রোপয়তি। ন্ষনাপয়তি ।  স্থাপয়তি। 

১৪1 তিষ্ঠতেরিৎ। ৭181৫ 
উপধায়া ইদাদেশঃ স্যাচ্চউ্পরে ণৌ। অতিষ্ঠিপৎু। 

১৫1 জিত্রতের্বা। ৭1৪1 ৬। 

অজিত্তিপৎ, অজিত্প । “উখৎ”* । অচীকৃতৎ, অচিকীর্তৃু। 
অবীবৃতৎ, 'অববর্তৎ । অমীম্বজ্, অমমার্জু। পাতেণো লুর্বভ্তব্যঃ | ০। 
পুকোহপবাদঃ। পালয়তি। 

১৩। অপীপ্যদিতি । উপধালোপশ্ত দ্বিত্বে কর্তব্য প্রতিষেধাৎ কৃতে লোপে স্থানিবস্তাবাঘ৷ 

পায়শব্বন্ত দ্বিত্বে হলাদিঃ শেষে ঈকারঃ।॥ স চ অনভ্যাসবিকারই তিনিষেধাদস্তন্য( দেশঃ । ইহ।গ্লে- 
পিত্বাদলঘৃপধ্বাচ্চ সম্বদিতবদীর্ঘয়োরপ্রাপ্ত।বিত্বং বিধীয়তে। বেপয়তীত্যাদি। বী বরণে। রীঙ্ ক্ষয়ে। 
ক্রুয়ী শব্দে উন্দেচ। স্ম্ায়ী বিধুনেন। 

১৪। তিষ্ঠতেরিৎ। তকারে। মন্দ প্রয়োজনহ। শতিপা নির্দেশে। যঙ্লুঙ্নিবৃত্তযর্থ; । অতাস্থয়ৎ। 
লটি তাস্থারতীতি। তাস্থায়েতি। উ্ধৎ। চুর[দৌ ব্যাখ্যাতম্। অচীকৃতদিতি। খদাদেশাভাবপক্ষে 
উপধায়াশ্চেতীত্বে রপরত্বমুপধায়।ঞ্চেতি দীর্ঘঃ। পুকোহপবাদ ইতি । আদম্তত্বাৎ পুকঃ প্রাপ্তি । এব 

লুগাগমস্ত পুঙ্নিবৃত্তিরেব ফলং প।লয়তীতি রূপস্ত পাল রক্ষণে ইতি ধাতুন।পি সিদ্ধেরিতি ভাবঃ। 

১২। 'সন্ পরে ও 6৬ পরে আছে এরূপ ণি পরে থাকিলে হেব ধাতুর সম্প্রসারণ 
হয়। অজুহবৎ অজুহাবৎ। হ্বাঁয়ি, বাণি ইত্যাদি স্তাসকারোক্তি অন্ুসারে বিকল্লে 
উপধার হ্ন্ব হইবে । 

১৩। চঙ্ পরে আছে এক্সপ ণি পরে থাকিলে প' ধাতুর উপধার লোপ হয় এবং 
অভ্যাসের অস্তে ঈৎ আদেশ হয়। অপীপ্যৎ। প্অন্তিহ্বীতি” এই সুত্র দ্বারা পুক্ 
আগম হয়। অর্পয়তি। হেপয়তি। বেপয়তি। বেপয়তি। যকারের লোপ হয়। 
ক্রোপয়তি । স্মীপয়তি। স্থাপয়তি | .. 

২৪। চঙ্ওপণি পরে থাকিলে স্থা ধাতুর উপধার স্থানে ইৎ আদেশ হয়। 

১৫। চঙ্ ও ণি পরে থাকিলে স্রা'ধাতুর উপধার স্থলে বিকল্পে ইৎ আদেশ হয়। 
অজিত্রিপৎঃ অক্তিপ্রৎ। “উদ্ধত” এই সুত্র দ্বার! উপধাভূত খবর্ণ স্থানে ইৎ,হয়। 
অচীক্কৃতৎ্, অচিকীর্তৎ। অবীবৃতৎ, অববর্ভৎ। অমীমৃজৎ, অমমার্জং | ধিচ্ পরে থাকিলে 
প1 ধাতুর উত্তর লুক্আগম হয়। এই লুকাগম পুকাগমের বিশেষক। পুলয়তি। 



' (ভিউন্তণিচ্প্রকরণম্। ২৮১ 

১৬।* বো বিধুননে জুক। ৭1১1 ৩৮। 
বাতের্জুক্ স্যাণ কম্পেহর্থে। বাজয়তি। কম্পে কিম? কেশান্ 

বাঁপয়তি। “বিভাষা লীয়তেঃ” | 

১৭। লীলোনুর্র,কাবন্যতরন্তাং স্লেহবিপাতনে | ৭৩1৩ 

লীয়তের্লাতেশ্চ ক্রমান্ন,গু.কাবাগমৌ বা স্তো ণৌ ন্সেহত্রবে | 
বিলীনয়তি, বিলাপয়তি, বিলাঁলয়তি, বিলায়য়তি ব স্বৃতম্। লীঈ ইতি 

ঈকারপ্রশ্রেষাদাত্বপক্ষে নুক্ ন। ন্েহদ্রবে কিম্। লোৌহং বিলাপয়তি। 
*প্রলম্তনাভিভবপুজাস্থ লিয়ো নিত্যমাত্বমশিতি বাচ্যম্”। ০ । 

পপ পপির কিস 

১৬। বে! বিধুননেতি । লুখ্বিকরণহলুখ্িকরণপরিভাষয়! ও বৈ শোষণইত্যন্ৈব গ্রহণং ন তু বাগতি- 
গন্ধনয়োরিত্যস্ত লক্ষণপ্রতিপদোক্তপরিভাষ! ত্বশ্মিন্ প্রকরণে ন প্রবর্ততে ইতুক্তং প্র।ক্। ওবৈ শে।ষণে 

ইতাস্ত রূপমিতি বদন্ বামনোহপ্যত্রান্ুকুলঃ। বজ গতাবিতি ধাঁতুনা বাজয় ভীতি রূপে সিদ্ধে জুগাগমস্ত 
যুক্রিবৃত্তিরেব ইহাপি ফলম্। বাতেরিতি। বাতয়তেরিতি বত্তুং যুক্তমূ। আত্বনিধায়কশু্রং স্মারয়তি। 

বিভাষা লীয়তেরিতি । লীয়তেরিতি যক1 নির্দেশে। ন ভু স্তন! অন্তথা বিভাবা লীঙ ইত্যেবাবক্ষ্যৎ। 
তেন লীলীডে রুভয়োরপ্যাত্বং ভবতি। 

' ১৭। লীলোরিতি। লীঙ্ শ্লেষণে দিব।দিঃ। লী শ্রেষণে ক্র্যাদিঃ। লাগ্রহণেন লা আদদানে অদাদি:। 

কৃতাত্বো লীলীডে। চ ত্রয়োহপি গৃহ্যন্তে। লীয়তেরিতি ওুঁচিত্যাদিহ(পি ধক! নির্দেশ ইতুযভয়োরপি 

গ্রহণস্। ন চ নিরনুবন্ধকগ্রহণেন সানুবন্ধকন্ত গ্রহণমিতি গপরিভাষয়া শুত্রেহপি লীঙে! ন গ্রহণমিতি 

ব।চাম্। ইয়ং হি পরিভাষা! বামদেবাৎ ড্যড্য।বিত্যত্র ভিত্বেন জ্ঞাপিতা । জ্ঞ/পনঞ্চ উৎসর্গতঃ সজাতীয়া- 
পেক্ষমিতি প্রতায়গ্রহণবিষয়ত্বমন্ত।ঃ কল্প্যতে। বথ। সদব্যয়তবাসম।ন।ধিকরণেনেত্যত্র এতব্যন্তৈব গ্রহণ 

ন তুতব্যতঃ। অতএব জ্ব্রশ্চোঃ ভি ইতি সুত্রে জণাতি জীধত্যোরুভয়োগ্রহণমিতি ম্যাসকূতোক্তম্। 

অতোহত্র লীলীডো গ্রহণমিতি সম্যগেব । নচৈবং দিব উদিতাত্র নিরনুব্গপরিভাষয়। দ্িবিতি প্রাতি- 
পদিকন্ৈধ গ্রহণং ন তু ধাতোরিতি গ্রন্থঃ কথং সঙ্গচ্ছতে ইতি বাচাম্। উৎসর্গতঃ প্রত্যক্সগ্রহণবিষয়ত্বেন 

কচিদন্ত তরাপি প্রবৃত্ত বাধকাভাবাদিতি বদস্তি। বিলীনয়তীতি। লীলীগোরীক।রাস্তয়েনু্কি রূপম্। 
বিজ।য়য়তীতি। নুগভ।বপক্ষে তয়োরেব রূপম্। বিল/লয়তীতি। লাতেঃ কৃতাত্বয়ে।লাঁলীঙোশ্চ 
লুক রূপষ্। বিলাপয়তীতি। লুগভাবপক্ষে আদন্তানাং তেষামেব রূপম্। লোহং বিলায়য়তীতি। 
সুক্লুকোরভাবাদাত্বপক্ষে যুক। আত্বাভাবে তু বৃদ্ধয।য়াদেশে! । প্রলস্ভনেতি। প্রলম্তনং বঞ্চনমৃ। 
আঅশিতি কিম্। লীক্তে। লিন।তি। 

১৬। কম্প অর্থ বুঝাইলে ণিচ্ পরে থাকিলে বা-ধাঁতুর উত্তর জুকৃ আগম হয়। 
বাজয়তি। কম্প ভিন্নার্থে কি হইবে? কেশান্ বাঁপয়তি। এস্লে জুকাঁগম না 
হইয়া পুকাগর্মহইয়াছে। লী ধাতুর ঈকার স্থলে বিকল্পে আকার হয়। 

১৭। দ্রেহ,বিপাতন অর্থাৎ ন্নেহদ্রব বুঝাইলে লী ও ল1 ধাতুর উত্তর ক্রমে স্ুকু 
ও লুক্ আগম' হয় বিকল্পে। বিলীনয়তি, বিলাপয়তি, বিলালয়তি, বিলাযয়্তি 
ৰা ঘ্বতম্। *ন্ী ঈ এইরূপ ঈকার প্রশ্লেষ হেতু আত্ব হইলে সক হইবে না। স্গেহ- 

(৩৬) 



২৮২ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

১৮। লিয়ঃ সম্মমিনশালীনীকরণয়োশ্চ । ১1৩শ ৭০। 
লীভ্লিয়োণ্যন্তয়োরাত্মনেপদং স্ঠাদকর্তগেহপি ফলে পুজাভিভবয়োঃ 

প্রলস্তনে চার্থে।- জটাভির্লাপয়তে। পুজা মধিগচ্ছতীত্যর্থঃ। 'শ্যেনে! 
বপ্তিকামুল্লাপয়তে । অভিভবতীত্যর্থঃ। বালমুল্লাপয়তে । বঞ্চয়তীত্যর্থঃ । 

১৯। বিভেতেহ্েতুভয়ে। ৬।১। ৫৬। 

বিভেতেরেচ আত্বং বা স্যাৎ প্রয়োজকাণ্তয়ঞে | 

২০1 ভীন্ম্যোহ্েতুভয়ে | ১1 ৩। ৬৮। 

প্যন্তাভ্যামাভ্যামাত্মনেপদং স্তাদ্ধেতোশ্চেন্তয়স্ময়ৌ ৷ সুত্রে ভয়গ্রহণং 
ধাত্রোপলক্ষণম্। মুণ্ডো ভাপয়তে । 

২১ | ভিয়ো হেতুভয়ে যুক। ৭ এ। ৪০। 

ভীঈ ইতি ঈকারঃ প্রশ্লিষ্যতে। ঈকারান্তম্থয ভিয়ঃ যুক্ স্যাৎ গো 
এনা, ভীষয়তে । 

১৮। লিয়ঃ সম্ম(ননেতি । চাৎ প্রলভ্তনে। 
১৯। বিভেতেরিতি ॥ হেতুঃ প্রয়োজকঃ। ইহ আদেচ উপদেশইত্যত এচ আদিত্যনুবর্ততে । 

বিভাষা লীয়তেরিত্যতে। বিভাষা চিস্ফপনে(রিতাতো৷ পাবিতি চ তদাহ। বিভেতেরেচ ইত্যাদি ॥ 
২০। ভীল্ম্যেরিতি। ব্যন্যয়েন বহীত্যাহ আভ্যামিতি । ণেরণাবিত্যতো ণেরিত্যনুবৃত্তেশ্যস্তাভযামেব 

বিধিরকত্রভিপ্রায়ার্থঃ। 
২১। ইকারাস্তন্তেতি। তেন আত্বপক্ষে ভায়য়তে ইত্যেব ন ত্বত্র পুগিত্ার্থঃ। ফরণাদেব হীতি। 

তথ। চ করণাৎ ম্ময়ে আত্মা ভাবেন পুগ্ হুর্লভ ইতি ভাবঃ। প্রয়োজ্যকক্রাতি ।  ঘদ্যপি প্রথমশিজর্থং 

প্রতি মনুষ্যবগেব প্রযোজিক। অতএব আত্বং প্রবৃত্তং তথাপি দ্বিতীয় ণিজর্থ(ভি প্রায়েণেদমুক্তমিতি 
০২ পর স্পা পপি পপ স্পা পপ ০ 

দ্রবার্থ না বুঝাইলে কি হইবে ? লৌহং বিলাপন্মতি। শিৎ ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে 
প্রলস্তন, অভিভব ও পুজার্থে লী ধাতুর স্থানে নিত্য আকার হয়। 

১৮। পুজা, অভিভব ও প্রলম্তমার্থ বুঝাইলে ক্রিয়ার ফল কর্তুগামি না হইলেও 
ণিজন্ত লীঙ ও লী ধতুর আত্মনেপদ হয়। জটাভির্লাপয়তে। অর্থাৎ পুজা প্রাপ্ত 
হইতেছে। শ্তেনে। বস্তিকামুল্লাপয়তে। অর্থাৎ শ্তেনপক্ষী বন্তিকাকে অভিভূত করি- 
তেছে। বালমুল্লাপয়তে। অর্থাৎ বালককে বঞ্চিত করিতেছে । 

১৯। “যদি প্রযোজক হইতে ভন বুঝায় তাহা৷ হইলে ভী ধাতুর একারের স্থানে 
বিকল্পে আকার হয়। 

২*। প্রযোজক হুইতে তয় ও বিস্ময় গম্যমান হইলে ী ও ম্মি ধাতুর, উত্তর 
আঁ্মনেপদ হয় । স্থৃত্রে ভয় শৰের গ্রহণ ধাত্বর্থের উপলক্ষণ। মুখে ভাপদ্নতে। : 



তিউস্তুণিছপ্রকরণস্। ২৮৩ 

২২1 নিত্যং স্ময়তেঃ। ৬1 এ ৫৭। 

 প্ময়তেরেচো নিত্যমাত্বং স্তার্পো হেতোঃ স্ময়ে। জটিলো বিস্মাপয়তে। 
হেতোশ্চেনয়স্ময়াবিত্যুক্তেরে্নেহ । কুঞ্চকিকয়ৈনং ভায়য়তি । বিস্মায়য়তি। 
কথং তর্হি “বিস্মাপয়ন্ বিস্মিতমাত্মবৃত্তাবিতি” “মন্ুষ্যবাচেতি” করণাদেব হি 
তত্রস্ময়ঃ। অন্যথা শানজপি স্তা। সত্যম্। বিস্মাপয়নিত্যেব পাঠ ইতি 
সাল্প্রদায়িকাঃ। যদ্বা মনুষ্যবাক্ প্রযোজ্যকত্রী বিস্মাপয়তে তয়। সিংহো 
বিস্মাপয়ঙ্নিতি ণ্যন্তাধৌ শতেতি ব্যাখ্োয়ম্। 

২৩। স্ফায়ো বং । ৭। ৩। ৪১। 

ণেৌঁ। স্ফাবয়তি ৷ 

২৪। শদেেরগতে। ত। ৭।৩। ৪২। 

শদেণোৌঁ তোইন্তাদেশঃ স্যান্ন তু গতৌ। শাতয়তি। . গতৌ তু গাঃ 
শাদয়তি গোবিন্দ; । গময়তীত্যর্থঃ | 

মনোরমায়াম্। কেচিভু প্রয়োজান্য কর্রা প্রয়োজককত্রাতি যাবদিতি প্রথমপিজভিপ্রায়েগেবেদং 
স্থয়োজামিতাছঃ | গাস্ত/ঞবিতি। র।জ! বিল্ময়তে তং মনুষ্যবাক্ বিল্মায়য়তে তয়! সিংহে। নি 
ইত্যর্৫ঃ। এব প্রথমণিচি হেতুর্মনুষ্যব(গিতি আত্বপুকাবুপপন্ৌ । 

২১। ণিচ্ পরে থাঁকিলে প্রযোজক হইতে ভয় বুঝাইলে ঈকারাস্ত ভীধাতুর উত্তর 
যুক আগম হয়। ভী ধাতুর ঈকার প্রশ্লি্ হয়। ভীষয়তে। . 

২২। প্রযোজক হইতে আশ্চর্য্য বুঝাইলে স্মি ধাতুর এচের স্থানে নিতা আকার 
হয় ণিচ পরে থাকিলে । জটিলো বিস্মাপয়তে। পূর্বন্থত্রে “হেতোশ্চেস্তযস্ময়ৌ” এইব্ূপ 
উক্তি হেতু কুঞ্চিকয়া এনং ভায়য়তি, বিশম্মার়য়তি । এস্থলে আত্মনেপদ হয় নাই ॥ 
“বিন্মাপয়ন বিশ্মিতমত্মবুত্তৌ” এস্কলে কিরূপে পরস্মৈপদ হইল ? কারণ উত্তস্থলে যে 
বিশ্ময় উহা! প্মন্ুষ্যবাঁচা” এই করণ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, তাহা না বলিলে শানচ্ও 
হইতে পারে। সত্য! এস্কলে বিশ্মাপয়ন্ এই প্রকার পাঠ সম্প্রদয় সিদ্ধ। অথবা 
মন্থুয্যবাক্ এইটা প্রযোজ্য কর্তপদ। তন্দারা সিংহ বিস্মীপিত করাইয়া! এইরূপ ণিজস্তের 
উত্তর ণি পরে শতৃ করিয়। উক্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে । এইবপ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত । 

২৩ । . ণিপ্পরে থাকিলে ক্ফায় ধাতুর উত্তর ব আগম হয়। স্ফাবয়তি। 
২৪। গ্লিপরে থাকিলে শদ ধাতুর অস্তে তকারাদেশ হয়। নি অর্থে হয় না । 

শাতয়তি ।.. গতি অর্থে কিন্তু গাঃ শাদয়তি গোবিন্বঃ। অর্থাৎ প্রীক্ৃষ্ণ গাভীদিগকে 
চালাইতেষ্টরেন, | 



২৮৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী ৷ 

২৫1 কুহঃ পোঞগ্চম্যতরন্যাম।। ৭1৩1 ৪৩। 

ণৌ। রোপয়তি, রোহয়তি | 

হ৬। ক্রীঙ্জীনাং ণৌঁ। ৬1১1 ৪৮। 
এষামেচ আত্বং শ্যাঞ্লো। ক্রাপয়তি। অধ্যাপয়তি। জাপয়তি ৷ 

২৭। ণৌ চ সংশ্চঙোঃ। ৬।১1৩১। 
সন্পরে চঙ্পরে চ ণাবিডেো গাড্ বা স্যাৎ। অধ্যজীগপৎ ৷ অধ্যাপিপৎ॥ 

২৮1 সিধ্যতেরপারলৌকিকে । ঙ।১। ৪৯। 
এঁহলৌকিকেহর্থে বিদ্যমানম্ত সিধ্যতেরেচ আত্বং স্যাপৌ। অন্নং 

সাধয়তি। ' নিম্পাদয়তীত্যর্থ । অপারলৌকিকে কিম্। তাঁপসঃ সিধ্যতি । 
তত্বং নিশ্চিনোতি । তং প্রেরয়তি সেধয়তি তাপসং তপঃ। 

২৯ । প্রজনে বীয়তেঃ । ৬।১। ৫৫। 

অস্তৈচ আত্বং বা স্যার প্রজনেহর্থে। বাপয়তি বায়য়তি বা গাঃ 
পুরোবাতঃ। গর্ভং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ। “উদ্পধায়া গোহঃ»” ইতি । গৃহয়তি। 

২৬1 ক্রীঙ্জীনামিতি । ডুক্ীঞ দ্রব্যবিনিময়ে । ইউ. অধ্যপনে। জিজয়ে। অচিক্রপৎথ। 
|  অধ্যজীগপৎ ইতি। নাত্র শিজুমিত্তস্ত গাঙে] দ্বিত্বে কর্তব্যে স্থ।নিবস্তাবো নিষেধো। 

বা শঙ্কাঃ। যত্রাভাসোত্তরথগ্ডে আদ্যোজবপোন্তি তত্রৈব স্থানিবন্তাবো নিষেধো বেতুযুক্তত্বাৎ। 
ইহ তু গাঙঃ পূর্বং সতি হি দ্বিত্বে অজাদেদিতীয়ন্তেতি পিচ এব দ্বিত্বং ভবেত্ততশ্চঙ্পরশিজিমিত্তো। গা, 
ততশ্চ প্রক্রিয়য়ং পরিনিঠিতরূপে ব1 অবর্ণবহুত্তরখণ্ডে ছুর্লভং কীর্তয়তিসাম্যা দিতি নোক্তশঙ্কাব কাশ 
অধ্যাপিপদিতি । পিশবন্ত*ত্র দ্বিত্বম্। ৃ 

২৮ সিদ্ধতেরিতি। শ্ঠিনা নির্দেশ|স্তোবার্দিকস্ত।গ্রহণম্ । তত্বং নিশ্চিনেতীতি। তত্বনিশ্চয়- 
শ্চাত্সবিষয়কঃ স চ পরলোকে উপযুজ্যতে । 

৯৬ প্রজনইতি। বীয়তেরিতি বে! গতিপ্রজন।দ(বাদাদিকম্ত যকা নির্দেশঃ । খজ্র কেচিহুৎ্ধ 

প্রেক্ষয়স্তি। বীতেরিতি বক্তব্যে যক। নির্দশাৎ ব্যেঞ্োহপি গ্রহণম্। তন্ডাপি যকি সম্প্রসারণে 

২৫1 ণিপরে থাকিলে রুহ ধাতুর উন্র বিকল্পে প আগম হয়। রোপয়তি, 
রোহয়তি। 

২৬। ণি পরে থাকিলে ক্রী, ইড্ও জী ধাতুর এচের স্থানে আকার হয়। 
ক্রাপয়তি। অধ্যাপয়তি । জাপয়তি। ৃ 

২৭। সন্ চড় ও ণি পরে থাকিণে ইঙ্ ধাতুর উত্তর বিকল্প গাঁঙ' আদেশ হয়। 
অধ্যজীগপৎ, অধ্যাপিপৎ। * | 

২৮। পারিলৌকিক ভিন্নার্থে অর্থাৎ ই কিকার্থে বিদামান সিধ ধাতুর 
এচের স্থানে আকার হয় ণি পরে থাঁকিলে। অনুষ্জ সাধ়তি । অর্থাৎ এান্ন প্রস্তত 



তিওস্তণিচ্প্রকরণম্। ২৮৫ 

৩০ 1" দোষে! শো । ৬। ৪1 ৯৬। 

ছুষ ইতি ন্থবচম্।... ছুষ্যতেরুপধায়া উত স্যাঞ্ৌ। দুষয়তি। 

৩১ | বা চিত্তবিরাগে। ৬৪1 ৯১। | 

 বিরাগোহ্গ্রীততা । চিত্তং দুষয়তি দোষয়তি বা কামঃ। *মিতাঁং 
হরন্বঃ। ভ্বাদৌ চুরাদৌ চ মিত উক্তাঃ। ঘটয়তি। “জনীজূয্*”। জনয়তি, 
জরয়তি। জ্ণাতেস্ত। জারয়তি | রঞ্রেণোঁ ম্বগরমণে নলোপো বক্তব্য ।০। 
স্বগরমণমাখেটকম্। রজয়তি ম্বগান্। ম্বগেতি কিম্। রগ্রয়তি পক্ষিণঃ। 
রমণাদন্ত্র তু। রঞ্য়তি ম্বগান্ তৃণদানেন। চুরাদিযু ভভ্রপাদিশ্চিএ। 
“চিস্ফুরোণৌ।  চপয়তি, চয়য়তীত্যুক্তম্ । চিনোতেম্ত।? চাপয়তি, 
চাঁয়য়তি। স্ফারয়তি, স্ফোরয়তি। অপস্ফুরৎ। অপুস্ফুর । 

বীধ।তুনা সমানরূপত্বাৎ। অতো ছৃয়ে(রপি প্রজনেহর্থে আত্বং বা স্তাৎ তর আহে তদভাবে চ যদাপি 

ব্যেঞ্হ ব্যাপয্তীতি রূপং তু তুল্যং শাচ্ছ।সেতি পুকোহপবাদতয় যুগবিধানাৎ তথাপি ণিজস্তাৎ 
কিপি ব্যাঃ ব্যৌ ব্াাঃ। আত্বাভাবপক্ষে ব্যঃ ব্যায়ৌ ব্যায়ঃ ইতান্তি ৰিশেষঃ1 বিভ।যাবিধান- 
স।মর্ধ্াাৎ পক্ষে২প্যাদেচ উপদেশে শিতি হতি ন প্রবর্ততে। অনেকার্থহ্বাচ্চ ধাতৃনাং ব্যয়তেরপি 
প্রজনোহর্থ ইতি। 

৩*। দেষো পাবিতি। ছুষ নবৈকৃতোো দিবাদিঃ। শৌকিম্। দোষঃ। চিত্তমিতি। চিতী 
সংজ্ঞানইতান্মাৎ ক্তঃ। দুষয়তি। দেষয়তি বেতি। চিত্তং ভুষাতি ম্নাননন্ধ্যাদৌ বিরক্তং ভবতি॥ 
তৎ প্রযুঙ্ক্ত ইত্যর্থঃ। জণাতেন্তিতি। অবিত্বাদস্ত মিত্বং নেতি ভাবঃ। আখেটকমিতি। মৃগয়ে- 
তার্থ:। রজয়ভীতি। রঞ্জতি মুগাঃ। গ্রহণমরণাদানুকূলবাপারবিষয়। ভবস্তি তান্ মৃগান্ 

তাদুগ্ব্যাপারবিষেশান্ করোতীতার্থঃ। জ্ঞপাদিশ্চিঞ্র ইতি । তেন মিত্বদ্ধন্য ইতি ভ।বঃ। 
স্বাদিগণস্থন্ত তু মিত্বং নেতুযদাহরতি। চাপয়তীতাদি। অপুস্করদিতি। ছ্িত্বে কর্তব্যে অজ।দেশস্ত 

স্থানিবত্বান্িষেধাত্ব! স্করিতুযকারবতে। দ্বিত্বং ততঃ চিল্ফুরোর্পাবিতি ব। আত্বম্। 

করিতেছে। পারলৌকিকার্থে কি হয়? তাপসঃ দিধ্যতি। তত্বং নিশ্চিনোতি। তং 
প্রেরয়তি সেধয়তি তাপমং তপঃ । 

২৯। প্রজন অর্থাৎ গর্ভ গ্রহণার্থে বী ধাতুর এচের স্থানে বিকল্পে আকার হয়। 
বাপরতি, রায়য়তি বা গাঃ পুরোবাতঃ। গর্ভং গ্রাহ্ক়তীত্যর্থঃ। গুহ ধাতুর উপধার 
স্থানে উকার হয়। গুহয়তি। 

৩*। ণি পরে থাকিলে হুষ ধাতুর উপধার স্থানে উৎ হয়। ছুষ এইরূপ বলিলেও 
কোন দোষ হইত না। দুষ্তি। 

৩১। চিন্তবিরাগ অর্থ বুঝাইলে হুষ ধাতুর উপধাস্থানে উকার হয় ণিপরে থাকিলে। 
বিরাগ শব্দে অগ্রীতি অর্থাৎ বৈরাগ্য বুঝায়। বিত্তং..দুষয়তি দোবষয়তি বা কামহ। 
“মিতাং তুস্ব;” এই সুত্র ছার! হন্য হয়। ভূাদি ও চুরাদিগণ মধ্যে মিৎসংক্ঞা উক্ত 



৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী 

৩২ । উভে সফজ্যাসস্তঃ | ৮। ৪1 ২১। 
সাভ্যাসম্তানিতেরভৌ নকারৌ, ণত্বং প্রাপুতঃ নিমিত্তে সতি 

প্রাণিণু। . 

৩২। উত্তাবিতি। রধাত্যামিতি শ্ুত্রে ন ইতি হষ্ঠন্তং প্রথমাদ্বিবচনাস্ততয়া বিপরিণস্যতে 
ইতাহ। উভৌ৷ নকারাবিতি। ননু সাভ্া।সপ্তেতুক্তয। উভয়োরপি ভবিধ্যতীত্যুনড৷ গ্রহণং ব্যর্থমিতি 
চেদ্ আত্রাু। সাহিতামাত্রং বিবক্ষিতং ন তুলাযোগ ইতাভ্যাপগমে ছয়োযুগপন্ন সিদ্ধোদ্দিতাভোৌ- 
গ্রহ্ণম্। ন চ তুলাযোগানিবক্ষায়াং তেন সহেতি তুল্যযোগে ইতি সমাসোহত্র ন শ্ত।দিতি শঙ্কাম্। 

তুলাষে।গগ্রহণং প্রায়িকং সকর্মকঃ ' সলোমক ইতুযক্তত্ব(দিতি। কৈয়টে তু উভাবিত্ান্িয়দতি 
সাভ্যাস্তানিতের্ণে। ভবতীতুচামানে বচনসামর্থাচ্চ পুর্বত্রাসিদ্বীয়মদ্বিবর্চচন্ইত্যনাশ্রীয়মাণে অকৃতণত্ব্ঠ 
দ্বিব্বচনে কৃতে অনস্তরস্তানিতেরিতি পূর্বেণৈব পত্ৃস্ত সিদ্ধত্বাৎ ব্যবহিতনকারার্৫থমদং পত্বঃ হ্যা 
অনভ্তরস্ত তু তরকৌতিস্যন্তায়েন ন স্যাদিতি উভাবিতুাচ্ত ইতি স্থিতম্। সাভ্যাসঙ্চেতি কিম্। 
প্রাদ্নমতি। অসতাম্মিন অনিতেরিতি যতীসম্বন্ধস।মান্যে স্ঠাত্ততশ্চানস্তর্যাদিসন্বন্ধোহপি গুহোত। 
সতি তন্মিন্ অবয়বাবয়বিভাবসম্বদ্ধো লভাতে । অতো! অর্থবৎ সাভ্যাসগ্রহণম। যদি ত্বিষ্টানুরোধে- 
নানিতেরিতি বী। অবয়বসন্বন্ধে বাখায়তে অনিতেশ্চ নকারছয়।ভাবাৎ সামর্থাৎ দ্বিস্চনং 
প্রাপ্ত এবানিতিগূুঁহেত তদ1 সাভ্যাসন্তেতি মন্দপ্রয়োজনম্। ইহ পুর্বং পত্বং কৃত্বা স্থিতে কৃতে 

প্রাণিণদিত্যাদিসিদ্ধা বয়মারস্তঃ পুর্ধত্র।সিদ্ধোহয়মন্ধিরর্চচনে ইত্ত্তানিত্যত্বজ্ঞাপনার৫থ: । তেন উপুনা- 
বেত্যত্র ণত্বাৎ পূর্বমেব গুশবন্য দ্বিত্বাদভ্যাসোত্তরখণ্ডে ণতাভাবঃ সিদ্ধঃ। প্রত্যায়য়তীতি। প্রতিপুবব- 

_ স্তেণো জ্ঞানার্থতা। লুঙি প্রত্যারিযৎ। ইহ ইণো ণিচি কৃতে ইণে। যণিতি যণং বাধিত্বা পরত 
, বুদ্ধিঃ। ন চ ওঃ পুষণ্জীতি জ্ঞাপকাৎ পূর্ববং দ্বিত্বং পশ্চ।দ্ বৃদ্ধিরিতি শঙ্কাম্। অজাদেছি তীয়ন্েতি 

পিচো অতাসোত্তরখগুন্তাবর্ণপরত্বাভাবাৎ। ইতি বার্থ ইতি । ব্যাখ্যানত্বয়মপ্যাকরারূচমিতি ভাবঃ ॥ 
যকারন্তেতি। রেফত্ত তু নক্ত্রা ইতানেন নিষেধার্দিত ভানঃ। দ্থিতীয়ে ত্বিতি। তৃতীয়ন্তৈকাচ 
ইতি পক্ষে সন্নস্তে প্রবর্ততে ইতি বচনসামর্ঘা।দিতি ভাবঃ। খ্রধ্যিয়দিতি। তৃতীয়বাঞ্জনম্তেতি পক্ষে 
ইদমুদ।হরণম্। এর্ধিষ্দিতি রূপস্তাসাধুত্বমাশক্ক্যোপপাদয়তি । দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়ামিত্যাদিন1 স্থিতীব্র- 
ন্তৈবেতি। একাচ ইতি শেবঃ। অপ্রবৃত্তেরিতি । কিন্তু ষপ্প এব প্রবর্থতে । তত্র হানুপদম্ ঈধ্যিয়িষতি 

ইত্যুপাহরিষ্যতি। অর্থ উপযাচঞ্ায়ামিত্যন্ত আগব্বীয়ত্বাদাজ্মনেপদ্দেন ভাবামিতি প্রার্থয়স্তীতি মাধ- 
কাব্যদ্বিপ্রয়ে।গোহসাধূরিত্যাশক্কা তৎ সমর্থনায়াহ। নিবুততপ্রেষণাদিতি। উক্তং চ। "নিবৃত্ত- 

প্রেষণাদ্ধাতোঃ প্রাকৃতেহর্থে ণিজুচ্যত” ইতি। তেনেত্যার্দি। প্রার্থনাং কৃর্ধস্তীতি বিবক্ষিতার্থে 
প্রয়োগঠলিত্ধ ইতি ভাবঃ। কেচিত্ত, পরস্মৈপদসিদ্ধ্যর্থং প্রার্থনং প্রার্থ: ত: কুর্ববস্তীতি ব্যাচক্ষতে তদসৎ। 
ধ।তুসংজ্ঞাপ্রয়োজক প্রত্যয়ে চিকীর্ষিতে উপসর্গার্ণাং পৃথক্করণত্ত বঙ্ষাম।ণতয়া অর্থবেদেতা।পুগাগমন্ত : 
ছর্বারত্বাৎ। ইতি ণিজন্ত প্রক্রিয়া | 

হইয়াছে । ঘটয়তি। জনীজ্ষ” এই হ্ত্র দ্বারা মিৎসংজ্ঞ। হয়। জনয়তি, 
জরয়তি । জ্ ধাতুর জারয়তি এই রূপ পন । মৃগরমণার্থে রঞ্জ ধাতুর নকারের লোপ 
হয় ণি পরে থাকিলে | ০। মুগরমণ অর্থাৎ মৃগয়।। রঙ্জয়তি মুগান। মুগরমণার্থ ন! 
বুঝাইলে রঞ্জয়তি পক্ষিণঃ। রমণ ভিন্নার্থে কি হুইবে? রঞ্জয়তি মৃগান্ তৃণদানেন। 
চুরাদিগণে জ্ঞপাদি ধাতুর মধ্যে চিএ ধাতু পঠিত হুইয়াছে। চিও স্ফুর ধাতুর স্থানে 
বিকপ্পে আকার হয় ণিপরে থাকিলে । চপয়তি, চয়য়তি এইরূপ “উদ হইয়াছে । 
চিএংপাতুর চাপয়তি, চায়য়তি এই রূপ। স্ফারয়তি, ক্ফোরয়তি। অপুত্ফুরৎ, আপস্ফরৎ। 
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৩৩: * ণে গমিরবোধনে | ২। 81 ৪৬। 
.. ইণো গমিঃ স্তাঁপী। গময়তি। বোধনে তু। প্রত্যায়য়তি। “ইণুদিকঃ,1০। 
অধিগময়তি । *হনস্তোহচি্লোঃ৮ । হো হস্তেরিতি” কুত্বম্। ঘাতয়তি। 
ঈর্ধ্যতেস্তৃতীয়ন্ঠেতি বক্তব্যম্। ০। তৃতীয়ব্যঞ্জনস্য তৃতীয়ৈকাচ ইতি বার্থঃ 
আদ্যে ষকারশ্ দ্বিত্বং বারয়িতুমিদম্। দ্বিতীয়ে ত্বজাদেদ্িতীয়ন্যেত্যস্তা- 
পবাদতয়া সন্নন্তে প্রবর্ততে। এধ্যিয়ত, এর্ধিষ্যৎ। দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়াঁং 

ণিজস্তাচ্চঙি ষকার এবাভ্যাসে শ্রায়তে। 'হলাদিঃ শেষা। দ্বিত্বং তু 
দ্বিতীয়স্তৈব ৷ তৃতীয়াভাবেন প্রকৃতবাপ্তিকা প্রবৃত্তেঃ ৷ নিবৃত্তপ্রেষণান্ভাতো- 
হেতৃম্ৌৌ শুদ্ধেন তুল্যোহর্থঃ। তেন -*প্রার্থয়ন্তি শয়নোখিতং প্রিয়া” 
ইত্যাদি সিদ্ধম। এবং সকন্ম্মকেষু সর্বেবযৃহাম্ | 

ইতি তিঙভ্তণিচ্প্রকরণম্। 

অথ তিউস্তসন্প্রকরণয্ | 
১। ধাতোঃ কর্দদণঃ সমানকর্তৃকাদিচ্ছায়াং বা। ৩। ১।৭। 

ইধিকর্্মণ ইষিণৈককর্তৃকাদ্ধাতোঃ সন্ প্রত্যয়ো বা স্যাদিচ্ছায়াম । 
ধাতোর্বিবহিতহ্বাদিহ সন আদ্ধধাতুকত্বম্ । ইট্। দ্বিত্বম্ । “সন্যত2৮ | 

৩২। ণত্বের নিশিত্ত বিদামান থাকিলে অন ধাতুর অভ্যাস ও ধাতু রী উভয় 
নকারেরই ণত্ব হয়। প্রাণিণৎ। 

৩৩। ণি পরে থাকিলে অবোধনার্থ বুঝ।ইলে ইণ ধাতু স্থানে গমি আদেশ হয়।, 
গময়তি। (োধনার্থ হইলে কি হইবে? প্রত্যায়য়তি। ইণ ধাতুর ন্তায় ইক ধাতুর 
কার্য হয়। অধিগময়তি। “হনস্তোহচিপ্রলোঃ” এই সুত্র দ্বার হন ধাতুর অস্তে 
তকারাদেশ হয়। “হে হস্তেঃ” এই সুত্র দ্বার! কুত্ব অর্থাৎ হন ধাতুর হস্থানে ঘ হয়। 
ঘাতয়তি। ঈর্ধ্য ধাতুর তৃতীয় ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয়। অথবা তৃতীয় স্বরবর্ণের দ্ধিত্ব 
হয় ।০। প্রথমে ষকারের দ্বিত্ব বারণার্থ এইরূপ বার্তিক সুত্র কর! হইয়ছে। দ্বিতীয়ে 
“অজাদেদ্বিতীয়স্” এই ুত্রের অপবাদ হেতু সনস্ত ধাতুতে এই বান্তিক স্থত্র প্রবর্তিত 
হইবে। ধর্ধিয়ৎ এর্ধব ৎ। দ্বিতীয় ব্যাথ্যায় ণিজস্তের উত্তর চঙ্ পরে থাকিলে অভ্যাসেই 
কার শ্রুত হয়। হলাদি শেষ হেতু প্রকৃত বাত্তিক সুত্র প্রবন্তিত হয় না। নিবৃত্ত অথব। 
প্রেরণার্থে ধাতুর উত্তর থেতুমং ণিচি করিলে কেবল ধাতুর সহিত তুল্যার্থে অর্থাং ণিচ্, 
না. ফরিলেও ধ্যন্ধপ অর্থ বুঝাইবে এস্থলে ণিচু করিলে সেইরূপই অর্থ বুঝাইবে। 
তাহ! স্বার৷ এই ফল হইল যেপ্প্রার্থরস্তি শয়নোখিতা প্রিয়া” ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 
এইপ্রকার সকর্্মক সকল ধাতুতে উহ্ করিতে হইবে। 

শিজস্ত প্রকরণম্। 



২৮৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

পঠিতুমিচ্ছতি পিপঠিষতি হ্নি কন্ম্ণঃ কিম্্। গমনেনেচ্ছতীতি করণাম্মা 
ভূ। সমানকর্তৃকাৎ্থ কিম্। শিষ্যাঃ পঠস্ত্বিতীচ্ছতি গুরুঃ। বাগ্রহণা্ 
পক্ষে বাক্যমপি । “লুত্সনোর্ধস৯৮। “একাচ উপদেশ” ইতি নেট্। জন্য 
তত্বম্। অত্তুমিচ্ছতি জিঘগুসতি। ঈধ্যতেস্তৃতীয়ন্যেতি যিসনোর্ঘি-ত্বম্। 
ঈধ্যিয়িষতি, ইধ্যিষিষতি । 

২। রুদবিদমুষগ্রহিন্বপিপ্রচ্ছঃ সংশ্চ । ১।২।৮। 

এভ্যঃ সংশ্চ জ্বী চ কিতৌ  স্তঃ। রুরুদিষতি। বিবিদিষতি। মুমুধিষতি। 

৩। সনি গ্রহগুহোশ্চ'। ৭1 ২। ১২। 

গ্রহেগু“হেরুগন্তাচ্চ সন ইণ্ ন স্যাঁশ। গ্রহিজ্যেতি সম্প্রসারণম্। জনঃ 
ষত্বশ্যাসিদ্বত্বাস্তষৃভাবঃ। জিদ্বক্ষতি । স্ুযুপ্সতি। 

১। ধাতোঃ কর্ণ ইতি। ইযিকর্মমণ ইত্যাদি । ইচ্ছায়।মিতি শ্রুতত্বাৎ কর্মত্বং কর্তৃত্বঞ্চ তদপেক্ষমেৰ 

গৃহাত ইতি ভাবঃ। পঠিতু'মচ্ছতীতি। একনিষ্ঠ পাঠগোচরা বর্তমানেচ্ছেতার্থঃ। যিসনোরিতি। 
তৃতীয়ব্যঞ্জনস্তেতি পক্ষে যকারগ্ত ছ্ধিত্বং তৃতীয়ন্তৈকাঁচ ইতি পক্ষে ভু সন ইত্যর্থঃ। 

২। রুদবিদেতি। রুদসাহচর্যযদ্ বেত্তেরেব গ্রহণম্। ইহ রুদবিদমুষ।ণাং গ্রহণং রলো| বযুপধ।দিতি 
ব্কিল্পে প্রাপ্তে গ্রহর্ন ক্তা সেডিতি নিষেধাৎ ভ্তায়। অপ্রাপ্তে ন্বপিপ্রছ্যোস্ত জং কিত্বেপি সনঃ কিব্বৃন্তা- 
থ্রাপ্তো বচনম্। রুদিত্া। বিদিত্বা। মুষিত্বা। এতেধু গণ[ভ।বঃ কিন্বৃন্ত ফলম্। গৃহীত । সপ্তা। 

পৃ । এতেষু সম্প্রসারণমপি ফলম্। 
৩। সনি গ্রহগুহোশ্চেতি। গ্রহের্বিতাং গুহের্নিকল্লেন প্রাপ্ডে নিষেধেহয়ম্। সন: যত্ন্তাসিদ্ধতদ্ 

ভষ্ভাব ইতি । কত্বস্তাসিদ্বত্ব।দ্ *ভষ্ভাব ইতোব স্থবচম্। কেচিতুঢত্বে সতি ভষভাব ইত্যধ্যাহ।রেণ 

১। ইযি ধাতুর কর্মের পর ইধি ধাতুর সহিত সমান কর্তৃক ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে 
বিকল্পে সন্ প্রত্যয় হয়। ধাতুর উত্তর বিহিত বলিয়া এস্থলে সনের আর্দধাতুকত্ব 
অর্থাৎ আর্ধধাতুক সংজ্ঞা হয়। ইটু হয়। ছ্বিয় হয়। অভ্যাসের অকারের স্থানে 
ইকার হয় সন্ পরে থাকিলে । পঠিতুমিচ্ছতি--পিপঠিষতি। কর্মের উত্তর না হইলে 
অর্থাৎ করণাদির উত্তর হইলে সন্ হইবে না। গমনেন ইচ্ছতি এস্কলে করণের 
উত্তর হইয়াছে বলিয়া! সন হইল না। সমানকর্তৃক না হইলেও সন্ হয় না। শিষ্যাঃ 
পঠস্তি ইচ্ছতি গুরুঃ এস্কলে সন্ হইল ন।। বা শর্ষের গ্রহণ করাতে সনের বিকল্প 
পক্ষে বাক্য মাত্রই থাকে । লু ও সন্ পরে থাকিলে অদ ধাতু স্থানে ঘম্» আদেশ 
হয়। «“একাচ উপদেশে” এই স্যৃত্র দ্বার! ইট্ হইবে না। সকার স্থানে তকার হ্য়। 
অত্তমিচ্ছতি। পজিঘৎসতি। ঈ্যতেস্তৃতীয়ন্ত” এই সুত্র দ্বারা যি ও.সনৈর দ্বিত্ব হয়। 
ইর্ষ্যিগিষতি ॥ ইর্ষ্যিষিষতি। 

২। রুদ, বিদ, মুষ, গ্রহ্ি, স্বপ ও পচ্ছ ধাতুর উত্তর সন্ হয় এবং চকার দ্বার! কতা 
প্রত্যয়ের কিৎ সংজ্ঞা হয়। রুরুদিষতি । বিবিদিষতি। মুমুধিষতি। 
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- ক গ ভুঙ খৃঙ্ প্রচ্ছ এভ্যঃ সন ইট্স্তাৎ। চিকরিষতি। জিগরিধতি 

জিগলিষতি । 'অন্রেটো বৃতো বা দীর্ঘো নেষ্টঃ। দিদরিষতে | দিধারিধতে | 
ষথমুদ্দিধীযু্পরিতি । ভৌবাদিকয়োধ্€ উ্ধৃঞ্চোরিতি গৃহাণ। পিপৃচ্ছিষতি। 

৫1 ইকো বল্। ১।২।৯। 
ইগস্তাজ্ঝলাদিঃ সন্ কিৎ শ্যাশু। বুক্ভৃষতি। দ্ীভা। দাতুমিচ্ছতি 

দিদীষতে । এক্কিষয়ত্বাভাবান্মীনাতিমিনোতীত্যাত্বং ন। অতএব “সনিমী- 
মেতি” সুত্রে মাধাতোঃ পৃথভ্মী গ্রহণং কৃতম্। 

যোজয়স্তি। তথা চ জ।গুহ্স ইতি স্থিতে। ইণঃ পরত্বেন সন্ত বত্বং প্রাপ্তং তন্য।সিদ্ধত্ব।ড্ঢত্বে ভষ্ভাব2 | 

ততশ্চ কত্বে কবর্গাৎ পরস্ত বত্বমিতি বিধিক্রমঃ। অন্ে তু বন্ধে চত্বেচ কৃতে পশ্চ।দ্ভষ্ভ!বে কর্তব্য 
সক।রপরত্বাভাবান ভব্ভাবে] ন গ্ঠাদ ইত্যাশঙ্কায়াং সনঃ বত্বশ্ত।সিদ্ধত্ব।দিতি গ্রন্থঃ প্রবৃত্ত ইতি কার্য্য!- 

সিদ্ধিপক্ষাবলম্বনেন ব্যাচক্ষতে | লিঘ্বুক্ষতীতি। গুহেজ্জুঘুক্ষতি। হ্ুত্রে চকারাৎ শ্র্যকঃ কিভীত্াযত 
উক ইতি অনুকৃষ্যতে । উগস্ত/ৎ। বুভুষতি। বুদুষতি। ত্রয়তিস্ত নানুকৃষ্যতে । তস্য সনীবস্তর্ধেতি 

বিকল্পবিধানাৎ। 
৪) কিরশ্চ পঞ্চভ্য ইতি। পঞ্চগ্রহণমুত্তরার্থং ম্পষ্টপ্রতিপত্ত য়ে ইহৈব কৃতম্। এব প্রচ্ছধাতোর- 

মন্তরং গণপাঠস্থং বৃ্করণং ত্যক্তং শক্যম্। অত্রত্যপঞ্চভ্য ইত্যনেনৈৰ বৃৎকরণং যৎ তদপাণিনীয়মিতি 
ব্যাখ্যয়মিত্যাহঃ । কেচিত্ু, ভূষ।কর্ম্মাকিরাদিসনামিতি বাণ্তিকে কিরাদিজ্ঞানার৫থং বৃৎকরণমাবশ্য ক- 
মিত্যাহঃ। অত্র ইট ইতি বৃতে বেতি প্রাপ্ত ভাষ্যকারে্টিরিয়ম্। ভৌবাদিকয়োরিতি । তথাচাজ্ঝন- 
কমামিতি বক্ষ্যম।ণেন দীর্ঘ ইতি ভাবঃ। 

৫| ইকে! ঝলিতি। রুদবিদেত্যতঃ সননুবর্ততে । সনাক্ষিত্তে৷ ধাতুরিক! বিশেষাতে বিশেষণেন চ 
তদস্তবিধিরিত্যাহ। ইগন্তাদিতি। ইগন্তাৎ কিম্। পিপাসতি। তিষ্ঠাসতি। ঝলিতি কিম্। 

শিশয়িবতে । কিৎ গ্তাদিতি। অসংয্গালিট কিদ্িত্যতঃ কিদন্ুবর্ততে ইতি ভাবঃ। এন্িষয়তা- 

গাবাদিতি। কিনবেন গুণাপ্রাপ্তেরিত্যর্থত। অতএবেতি। যদ্যেক্বিষয়াদ ম্তত্রাপ্যাত্বং ভবেতুদ! মীগ্রহণং 

তত্র ন কুষ্যাপম।মাদাগ্রহণেঘবিশেষাদিতি ভাবঃ। 

৩। গ্রহ ধাতু, গুহ ধাতু ও উগন্ত ধাতুর সন্ স্বানে ইন্হয় না। গ্রহিজ্যা” 
এই সুত্র দ্বার! সম্প্রসারণ হয়। সনের সকারের যত্বের অসিদ্ধত্ব হেতু ভষ্ভাব হুইবে । 
হার ন্থযুগ্সতি । 

2৪) কুগৃ দৃঙ ধৃউ ও প্রচ্ছ ধাতুর উত্তর সনের স্থানে ইট্হয়। চিকরিষতি। 
খিগরিমতি জিগলিষর্তি। এস্থলে “বুতে। ব1” এই স্ত্র দ্বারা ইটের দীর্ঘ হইবে। 

' শ্লির্ঘরিষতে ।-'দিধরিষতে । উদ্দিবীধু€৫ঃ পদ কিনূপে সিদ্ধ হইল? এটা তৌবাদিক 
ও ধুর ধাতুর রূপ । পিপৃচ্ছিষতি। 
ই), -ইগিস্ত ধাতুর: উত্তর ঝলাদি সন্ প্রত্যয়ের কিৎ সংজ্ঞ। হয়। বুভৃষতি। 
দীত ধাতু মা) দাতুযরিচ্ছতি সদিদীযধতে। এজ্বিষয়ত্বের অভাব হেতু “মীনাতি, 

কু (৩৭) 



২৯১০ | সিদ্ধাস্তকৌ মুর্দী । 

রি কী 

৬। হলম্তাচ্চ | ১।২।১০। 

ইক্সমীপাদ্ধলঃ পরো ঝলাদিঃ সন্ কিত স্যাৎ। গুহ । জুঘুক্ষতি 
বিভিসতি । ইকঃ কিম্। যিষক্ষতে । ঝল্ কিম্। বিবদ্ধিষতে | হল্- 
এ্রহণং জাতিপরম্। তৃন্হু। তিতৃর্তি, তিতৃংহিষতি। ূ 

৭1 অজ্ঝনগমাং সনি । ৬।৪। ১৬। 
অজন্তানাং হস্তেরজাদেশগমেশ্চ দীর্ঘ স্যাজ্ঝলাদৌ সনি। পসন্- 

লিটোর্জে:৮। জিগীবতি | “বিভাষ। চে | চিকীষতি, চিচীষতি । 
জিঘাংসতি । 

৮1 সনিচ। ২। ৪1 ৪৭। 

ইণে। গমিঃ স্যাৎ সনি নতৃুবোধনে। জিগমিষতি। বোধমে প্রতী- 
যিষতি। ইণুদিকঃ । অধিজিগমিষতি | কর্পাণি ত । পরন্রৈপদে- 
ঘিত্যুক্ডের্নেট। শঝলাদৌ সনীতি” দ্ীর্ঘঃ। জিগাংসতে । অধিজিগাংসতে । 
অজাদেশস্যেতুযুক্তেগঁচ্ছতেন্ন দীর্ঘঃ। জিগংসতে | সঞ্জিগংসতে | 

৬। হলন্তাচ্চেতি। ইগিত্যনুব্ততে তদবয়বত্বং হলে। ন সম্ভবতীতি সমীপবাচ্যত্রান্তশব্ধ ইত্যাশয়েন 
বাচা ।  ইন্সমীপার্দিতি। সৌত্রত্বাদ্িশেধণস্ত।স্তশব্দত্য পরনিপাতঃ। তিতৃক্ষতীতি । কিনতে 
সতানিদি্ছ।মিতি নলে।পহ। 

৭। অজ্খনগমামিতি। গমঃ সামান্সেন গ্রহণে গম্* গতাবিতাম্মাৎ সপ্রিগন্সতে ইত্যব।তিপ্রসঙ্গঃ 

স্তাদত'ং সনি চ ইউন্চেতি হুঙ্াভ্যাং বিহিতন্তেণিঙোরাদেশস্ত ইণ্দিক ইতি ইক আদেশ্ত চ গ্রহ্ণ- 

মিত্যাশয়েনাহ | অজাদেশগতেরিতি । এতচ্চ হুত্রেহজ্গ্রহণাল্লভ্যতে । তখা হি হহ সনীত্যেব স্থত্রং 
কর্তৃবাং দীধ ক্ত্যোপস্থিতেনাচ ইত্যনেনাঙগস্য নিশেষণ।দজন্তাজন্ত দীর্ঘ । চিচীষতি। ততো! হনিগম্যো- 

রিতাপর* কর্রব্যম্। এবধাজগ্রহণমতিরিচ্যম।নং প্রবৃত্তিন্ডেদদেন গমের্বিদশেষণার্থম। অঞন্তন্য দীর্খে। 

ভনতি। অগ্রাদেশগমেশ্চেতি | ঝলাঘ।বিতি কিস্। জিগমিষতি। গ্রমেরিট পরশ্মৈপদেখিতি ইউ । 

৮। সনি চেতি। ণৌ গমিরবোধনইত্যতোহবোধনইত্যন্বর্তৃতে ॥ প্রশ্তীমিষতীতি । তক্রাকীওিস্য- 

স্তায়স্তানিত্যত্বাৎ সন্রূপশ্য।ভ্য।সম্গেত্ধম্। অনিত্যত্বে লি" তু নিশ্যং কৌটিলে গভ।বিত্যব পিত্য গ্রহণ- 
মিতি বক্ষাতে । সপ্রিগংদতে হতি । মমে। ই যাটিতি তি পি সন ইতি সন্পপ্তারদপি ভবতি। 

মীনোতি” এই সুত্র দারা এস্ডসলে আহ হইবে না । অতএব “সনি মীমা” এই সুত্রে 
ম1 ধাতু হইতে পুন যে মী ধাতু, তাহারই গ্রহণ হইয়াছে । 

৬। ইঞফের সশীপস্ত হলের পরস্থিত যেঝলাদি সন্ প্রত্যয়, তাহার কিৎসংজ্ঞা 
হয়। গুহৃখাতু। জূঘুক্ষতি। বিভিত্মতি। ইকের সমীপন্থ না হইলে কি হইবে? 
যিঘক্ষতে । ঝলাদি না হইলে । বিব্দ্ধিষতে। এস্থলে হলগ্রহণ জাতিপর। ত্ৃন্হু 
ধাতু । তিত্ক্ষতি, তিইংহিবতি। | 

৭। ঝলাদি সন্ প্রতায় পরে থাকিলে অলস্ত ধাতুর এবং হন ধা স্কানে অজাদেশ 
অর্থাৎ-অচ্ স্থানে আদিষ্ট গম ধাতুর দীর্ঘ হর । “সন্ লিটোর্জেঃ” এই নুত্রম্মরণ করি- 

লেন। জিগ্মীষতি । “বভাষা চেঃ”। চিকীষাতি। গিঘাংসতি। 



5 ০ ছ/ তিউন্তসন্প্রকরণম্। 

৯1 , ইউশ্চ। ২। ৪1 ৪৮। 
ইডে! গমিঃ শ্যা সনি । আধিজিগাঁসতে। 

১০ । রলো! বুযুপধান্ধলাদেচ সংনচ | ১1 ২1 ইউ | 

উশ্চ ইশ্চ বী। তে উপধে যন্ত তশ্মাদ্ধলাদেরলন্তাু পরৌ ভ্ীসনো 
সেটোৌ বা কিতো স্তঃ। ছ্যাতিলাপ্যোঃ সম্প্রসারণম্।  দিঢ্াত্িষান্তে, 
দিদ্যোতিঘতে । করুরুচিষতে, রুরোচিষতে । লিলিখিষতি, লিলেখিষতি । 
রলঃ কিম্। দিদেশিষতি । ব্যুপধাৎ কিম্ । বিবন্তিষতে । হলাদে? কিম্। 
এধিঘিষতি । ইহ নিত্যমপি দ্বিহ্বং গুণেন বাধ্যতে 1 উপধাকাধ্যং হি 

দ্বিত্বাৎ গ্রবলম। ০1 ওণেখদিকরণশ্ত সামান্যাপেক্ষজ্ঞাপকত্বাৎ। 

১১। সনীবন্তদ্ধভ্রস্জদস্তুশ্রিস্থ্ যুণুভরজ্ঞপিসনাম্ । ৭1২1৪৯। 
ইবস্তেভ্য খধাদিভ্যশ্চ সন ইড়ু স্যাৎ। ঈড়ভাবে হলগ্তাচ্চেতি কিন্বমূ। 

চ্ছবোরিতি বস্ত উঠ্। যণ্। দ্বিহ্বমূ। ছুদ্যুষতি, দিদেবিষতি। স্তৌতিণ্যো- 
রেবেতি বক্ষ্যমাণনিয়মান্স ষ্ঃ। ইস্যুষতি। গিনানিনারি | 
পাপ জানত আর» পপ শিকল ক এপ _ শপ তা পাক ্ ২ শিপ পাটি শা শিস পপি পপ বরন সপ পা পপ 

১*। রলে। বুপধেতি। ন স্তা মোডিতাতঃ সেডিতি র্ভতে । চকারেণ ন্ডায়াঃ সংশ্রহঃ ৷ অসংযোগা- 
দিতযতঃ কিদিতি নোপধাদিত্যতো বেতি চানুবর্তৃতে তদাহ। স্বাসনাবিত্যাদি । সেট কিম্। ভিতা। 
ছিত্ব।। বুডুক্ষতে। 

৯৯ সপ পপ সস ৯ পা সপ ৪ পাপ | ৯৯ আপা পিসী াসপ পি জা ০1 

৮1 সন্ পরে থাকিলে ইন ধান্ছু স্তানে গমি আদেশ হয়। বোধনার্থে হয় না। 
জিগমিষতি । বোধনার্থে প্রভীষিষতি। “ইন্বদিক£* এই সুত্র স্মরণ কবিলেন। 
অধিজিগমিষতি। কর্ধাবাচ্যে আত্মনেপদ হয়। “গমেরিট্ পরন্মৈপদেষু* ' এই সুত্রে 
পরশ্রৈপদেষু এই উক্তি হেতু ইট্ হইবে ন1। ঝলাদি সন্ প্রতায় পরে থাকিলে দীর্ঘ হয়। 
জিগাংসতে । অধিজিগাংসতে । অচ্ স্থানে আদিষ্ট এইরূপ বলাতে কেবল গম ধাতুব্ন 

দীথ হয় না। জিগংস্ততে । সঙ্ভিগংস্তাতে। 
৯। সন্ পরে থাকিলে ইড্ ধাতু স্থানে গম আদেশ হয়। অধিজ্জিগাংসতে | 
১০। উকার ও ইকারউপধ হলারদ্দি ও রলম্ত ধাতুর পরস্থিত সেট কতা 

ও সন্ প্রত্যয়ের কিৎ সংজ্ঞা হয়। প্ছাতিস্বাপ্যোঃ সম্প্রসারণম্” এই স্থর 
দ্বারা সম্প্রসারণ হয়। দিহ্যাতিষতে, দিদ্যোতিষতে । রুরচিষতে, রুরোচিষতে। 

লিলিখিষতি। লিলেখিষতি। রল না হইলে কি হইবে? দিদেবিষতি। উবর্ণ ইবর্ণ 
উপধা! না হইলে কি হইবে ? বিবস্তিষতে । হলাদি না হইলে কি হইবে? এধিষিষতি। 
এন্থলে দ্বিত্ব ব্রিতা হইলেও গুণ দ্বার! বাধিত হইবে । কারণ উপধাঁর কার্ধ্য দ্বিত্ব হইতে 
বলবৎ। ও৭ু ধাতুর কার ইৎকরণ সামাগ্তাপেক্ষ জ্ঞাপক। 

১১। সন্*পরে থাকিলে ইবন্ত ধাতু এবং খষ, ভ্রস্জ, দন্ত, শ্রি, স্থ্, যু উদু” 
ভূ, জ্ঞপি ও, সন্ ধাতুর উত্তর বিকল্পে সন্ স্থানে ইট্ হয়। ইটের অভাব পক্ষে 



২২ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

১২। আপৃজ্ঞপূদ্খীমীৎ। ৭1 ৪1৫৫7 
এষামচ ঈৎ শ্যাড সাদেৌ সনি। 

১৩। অভ্র লোপোহভ্যাসস্য । ৭1৪81 ৫৮। 

সনি মীমেত্যারভ্য যত্ুত্তং তত্রাভ্যাসম্ত লোপঃ স্যাৎ। আগ্ত,মিচ্ছতি 

ঈপ্নতি। অদ্দিতুমিচ্ছতি। রপরত্বম। চত্বম্। ঈৎর্সতি। অর্দিধিষতি । 
বিজজ্জিষতি, বিভর্জ্জিষতি, বিজ্রক্ষতি, বিভর্াতি । 

১৪। দস্তইচ্চ। ৭1৪81 ৫৬7 

দম্তেরচ ই শ্ঠাদীচ্চ সাদৌ সনি। অভ্যাসলোপঃ । হলস্তাচ্চেত্যত্র 
হল্গ্রহণং জাতিপরমিত্যুক্তম্ । তেন সনঃ কিত্বান্ন লোপঃ॥ ধিগ্দতি, 
ধীপ্পতি, দিদস্তিষতি। শিশ্রীষতি, শিশ্রায়িষতি । ্উদ্দোন্ঠযপূর্ববন্্/৮ | 
স্বস্ব্ষতি, সিন্সরিষতি। যুযৃষতি, যিষবিষতি। উণুনৃষতি, উপুনুবিষতি, 
উঞ্লুনবিষতি। ন চ পরত্বাদ্ গুণাবাদেশয়োঃ সতোরভ্যাসে উকারো ন 
আয়েতেতি বাঁচ্যম্। “ঘ্িরববচনেহুচীতি” সুত্রেণ চ দ্বিত্বে কর্তব্যে স্থানিরূপাতি- 
দেশাদাদেশনিষেধাদ্বা। ন চ সন্নন্তম্ত দ্বিত্বং প্রতি কার্ষ্যত্বানিমিত্তত! 
কথখমিতি বাঁচ্যম্ । কার্য্যমন্ুভবন হি কাষ্যা নিমিত্ততয়া নাশ্রীয়তে ন 

শত, সপ পীর সপ পপ পপ শিক্পি পাপ প্পিপিশ টা দিস্পিপ পাস শিপ পাপিপিসলোাল কলা পলাসপপাক ৮ 

১২। আপ্জ্ঞেতি। জনি মীমেত্যতঃ অচ ইতানুবর্ততে । সঃ স্।দ্ধধ।তুকইত্যতঃ সীতি চ তদাহ॥ 

আচ ইৎস্তৎ সাদাবিতি। সীন্ঘান্ত মনো বিশেষণ।ৎ সাদাবিতি ল।ভ2 | 

১৩। ঈপ্দতীতি। অজাদেদ্বিতীয়ত্যেতি গ্নশবস্ত দ্বিত্বম্। বিভ্রত্জিষতীতি । ইটি তদভাবে চ 
রমাগমবিকল্পাচ্চতারি রূপ।ণি। সুন্বর্ধতীতি। অজঝনগমামিতি দীর্ধে সতুত্বম্। যিষবিষতীতি.॥ 
দ্বির্বচনেহচীত্য।দেশনিষেধাদ্ ছিত্বে কৃতে অভাসক্যোবর্ণস্তেত্বম্ । উণুনূবত্তীতি। ইডতাঁবে অজ্ঝনগমা 
মিতি দীর্ঘঃং। ইট্পক্ষে তু বিভাবোর্ধোরিতি বাত়িত্বমূ। ন চেহ সম্িতি। কিত্ত সুশব ইত্যর্থং ॥ 

কিত্বান্ন ৭ ইতি । পিচ: স্থানে ইত্যর্থ: | 
এ পপ এ জপ স্প্পীপিস্পি উিশীাসিপপসপাদ আপস সাপ 

পহলস্তাচচ” এই স্থত্র দ্বারা কিন্তব হয়। “চ্ছোঃ৮ এই স্ুত্র দ্বার! উঠ হয়। তৎপরে যণ্ হয়॥ 
ত্বিত্ব হয়। ছুদ্যুষতি, দিদেবিষতি । “স্ভৌতিণ্যোরেব” এই কবক্ষ্যমাণ সুত্র দ্বারা যন্ধ 
হইবে না। স্ঙ্গাতি, সিসেবিষততি | রঃ 

১২। সকারাদি সন্ প্রতায় পরে থাকিলে আপ, জ্ঞপি ও খধ ধাতুর অচের 
স্থানে ঈৎ হয়। ্ ৃ 

১৩। “সনি শ্বীম1” এই সুত্র হইতে আরম্ত করিয়া যে সকল ধাতু উক্ত হইয়াছে, 
তাহাদের অভ্যাসের লোপ হয়। আপগ্তমিচ্ছতি ঈপ্মতি। অর্ধিতুমিচ্ছতি এই 
বিগ্রহ রপরত্ব এবং চর্ত্বহইয়া। জঈৎসতি। অর্দিধিষতি। বিভ্রজ্জিঝতি, বিভর্জিযতি, 
বিভ্রক্ষতি, বিভর্তি । এ রি ই 



তিওন্তসন্প্রকরণম্। ২৯৩ 

স্বনমুভবন্নপে ।*। ন চেহ সন্ দ্বিত্বমনুভবতি। কুর্তি, বিভরিষতি। ভ্্রপি$ 
পুশীস্তো মিৎসংজ্ঞঃ পকারান্তশ্চৌরা'দিকশ্চ। ইড়ভাবে ইকো ঝলিতি 
কিত্বান্ম গুণ21 অজ্বনেতি দীর্ঘঃ পরত্বাপ্রিলোৌপেন বাধ্যতে । “আপ্- 
ভন্তপীতি+” ঈশু। জ্ভ্ীপ্লতি, জিজ্ঞপয়িষতি। অমিতস্ত জিন্ভাপয়িষতি ॥ 
জনপনেত্যাত্বম । সিষাসতি, সিসনিষতি । তনিপতিদরিদ্রাতিভ্যঃ সনো! 
বা ইডীচ্যঃ | ০ ॥ 
১৫1 তনোতের্ব্বিভাষা। ৬1 ৪। ১৭। 

অস্তোপধায়া দীর্ঘো বা ম্যাজ্ঝলাদৌ সনি। তিতাঁংসতি, তিতংসতি, 
তিতনিষতি । আশঙ্কায়াং সন্ বক্তব্য ॥ ০। শখ! বা মুতুর্বতি | কুলস্পিপতিষতি | 

১৪। শব ুমূর্ধতীতি |  একখবিষরা মরণশক্ষেতি বোধ?। মরণশঙ্কাবিষয়ো! ও তরীতারা। 

পুর্বববৎ সন ইত্যাত্মনেপদমিহ ন শঙ্কাম্। শদেরিতা1দশ্ত্রদয়ে সনে নেত্যনুব্ত্য বকাভেদেন ব্য।খ্যেয়- 
মিতি বক্ষামাপত্বাৎ। , রিযিক রর রারারাারা রর 

১৪। সকারাদি সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে দস্ত ধাতুর মচের স্থানে ইৎ হয় এবং 
স্তরে চকার নির্দেশ হইয়াছে বলিয়। ঈ২ও হয়। অভ্যাসের লোৌপ হয় । ্হলস্তাচ্চ” 
এই সুত্রে হুল্ শব্দের গ্রহণ করাতে জাতি বুঝাইতেছে। তন্্ারা এই ফল হইল যে, 

সনের কিত্ব হেতু নকারের লোপ হইবে । ধি২সতি, ধীপ্দতি, দিদস্তিষতি। শিল্রীষতি, 
শিশ্ররিবতি। “উদোষ্টপুর্বস্ত” এই শ্ষত্র স্মরণ করিলেন। সুস্ব্ষতি, সিস্বরিষতি। 
যুযুবতি, ফিষবিষতি । উুনুষতি, উগুন্ুবিষতি, উত্ুনবিষতি | এইস্থলে “পবত্ব হেতু: 
গুণও আবাদেশ করিলে অভাসের উকার শঁয়মাণ হয় না এই কথা বলিতে পারা 
যায়, কিন্ত তাহ! হইবে না । কারণ “দ্বির্চনেহচি” এই ্ষত্রান্থপারে দ্বিত্ব করিতে হইলে 
স্থানিরপের অতিদেশ অথবা আদেশ নিষেধ হইবে । পকার্ধামন্ভবন্ হি কারা নিমিত্ততয়া 
নাশ্রীয়তে” এই পরিভাষ। সুত্র দ্বারা সন্নস্তের দ্বিত্বের প্রতি কারধিত্ব হেতু সনের নিমিত্ত! 
কিরূপে হইল ? এইরূপ বলিতে পারা যায়, কিস্তু তাহ। হইবে না। কারণ কার্যযকে 

অন্থভব করে ফে কার্ধী, তাত নিমিত্তরূপে আঁশ্রিয়মাণ হয় না। কিন্তু যে কার্যাকে 
অনুভব করে না, সে নিমিত্তরূপে অনায়াসেই আশ্রিয়মাণ হইতে পারে । এস্কলে 
সন্ দ্বিত্বকে অন্রভব করিতেছে না। বুভূর্ষতি, বিভরিষতি। জ্ঞপি ধাতু পুগন্ত মিৎ" 
সংজ্ঞক এবং পকারাস্ত ও চুরাদিগণীয়ও হয় ইটের অভাঁবপক্ষে “ইকো ঝলি” এই 
সথত্র দ্বার কিত্ব হেতু গুণ হইবে না। “অজ্ঝন” এই সুত্র দ্বারা পরত্ব হেতু নিলোপ দ্বারা 
দীর্ঘ বাধিত হইবে । "আব্জ্ঞপি” এই সুত্র দ্বারা ঈৎ তয়। জ্্রীঞ্সতি, জিজ্ঞপয়িষতি ॥ 
যেখানে মিৎ না! হইবে, সেখানে জিজ্ঞাপয়িষতি এইরূপ হইবে । “জনসন” এই সুত্র 
সবার আত্ব হ্। স্ষাঁসতি, সিসনিষতি । “তনি পি দরিদ্রাতিত্যঃ* এই বান্তিক 
৮০ দ্বারা তন, পত ও দরিদ্র ধাতুর উত্তর সন্ স্থানে বিকল ইট্ হইবে। *। 
১৫) ঝালাদি ও সন্পরে থাকিলে তন ধাতুর উপধার বিকল্ে দীর্ঘ হয়। তিতাংসতি, 

তিতংসতি, হিতনিষতি । আশঙ্কা বুঝাইলে সন্ হয়।। স্ব মুমূর্ষাতি । কুলম্পিপতিষতি । 

শপ অর পাপ শপে শা শি ক 



২৯৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

১৬। সনি মীম/নুরভলভশকপতপদামচ ইস্ 1 ৭181৫8 ॥ 

এফামচ ইস্ স্তাৎ সাদৌ। সনি। অভ্যাসলোপঃ। “ক্কৌরিতি' সলোপঃ। 
পিৎদতি । দিদরিদ্রিষতি, দিদরিদ্রাসতি | 'ডুমিএই 'মীএং আভ্যাং সন্। 

কৃতদীর্ঘস্ত মিনোতেরপি মীরূপাবিশেষাদিস্। “সঃ লীতি” তঃ। মিশুসতি, 
মিৎসতে। মামানে। মিৎসতি। মাজ্সেভোঃ। মিসতে । দো দাণোঃ। 

দিসতি। দেড। দিৎসতে। দাঞ. । দিৎসতি, দিশুসতে । ধেট্। 

ধিএসতি। ধাঁঞ। ধিসতি, ধিতসতে। রিপ্পতে । লিপ্সতে। শক্৯॥ 

শিক্ষতি। শক মর্ষণে ইতি দিবাদিঃ। স্বরিতে। শিক্ষতি, শিক্ষতে ৷ 

পিসতে । রাধে হিংসায়াং সনীস্ বাচ্যঃ ॥০1 রিৎসতি। হিংসায়াং 

কিম্। আরিরাৎসতি। 

১৬। সনি মীমেতি। স: সীতাত: সীতানুবর্ততে। তণ্ত সনো বিশেষণত্বাৎ সাদৌ সনীতি লাভঃ। 
মীরূপাবিশেষাদিতি | ননু মিলোতেমীরপন্ত লাক্ষণিকত্বাৎ মীগ্রহণেন গ্রহণং ন প্রাপ্রে।তি। 'নৈষ 

দোষঃ। ত্র লক্ষণাতিনির্ব শতত্বেন শব্দরূপমপেক্ষাতে তত্র লক্ষণপ্রতিপপোত্তয়োরিতি পরিভাষোপন্থানং 

দ তুষত্র প্রয়োগাশ্রর়ণং তত্রেতি ইকো! ঝলিতি শুত্রে ফৈয়টেনোক্তত্বাৎ। তক্ায়মাশয়ঃ। মীরূপ- 

মা্রন্ত প্রয়েংগোহত্র।শ্রিতঃ বিতাষ! দিক্ সমাসে ইতাত্র তু লক্ষণাতিনিবৃন্তস্ত সমাসশব্বস্তা/এয়ণাদিপ্নামা- 
গ্যন্তরাল ইতি প্রতিপদ্দোন্ত এব সমান আ্রীয়তে ইতি । লক্ষণপ্রতিপদে।ক্ত পরিভাষায় অনিত্যত্বাৎ 

কফচিছুপতিষ্ঠতে কচিগ্নোপতিষতে ইতি তু নি্ষ্টোহর্থ: । মিৎসতীতি। হলন্তাচ্চেতি কিব্বাগ্রে।পধাগ্ডণঃ॥ 
শিক্ষতীতি। নন্থু নিরন্ুবন্ধপরিভাষয়! শক মর্ধণ ইত্যন্তৈব গ্রহণমুচিতমিতি চেদ্ অন্রাহাপি ইয়ং হি 

পরিভাধ! প্রত্যরগ্রহণখিবয়।। অতএব জুতব্রশ্ো।রিতাত্র ভ্ভৃুযোরুতরো গ্রহণমিতি ন্তসকারেণোত্তম- 

তোহাপি ম্ব।দিদৈবাদিকরোগ্রহুণং যুক্তমেবেতি । 

১৬1 সকারাদি সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে মী, মা, ঘুদংজক ধাতু, রভ, লভ, শক, 
পত ও পদ ধাতুর উত্তর. অচের স্থানে ইস্ হয়। “ক্কোঃ” এই স্ষত্র দ্বার। সকারের 
লোপ হয়। পিৎসতি। দিদরিদ্রিঘতি, দদরিদ্রাসতি.। ডুমীঞ ও মিঞ এই ছুইটী 
ধাতুর উত্তর সন্ হুয়। রুতদীর্ঘ যে মী ধাতু তাহার স্থানে ও মী দূপের সহিত অবিশেষ.. 
তেতু ইস্ হইবে। “সঃ সি” এই ত্র দ্বারা সকারস্থানে তকার হয়। মিৎসতি, 
মিৎসর্তে। দে! ধাতু ও দান ধাতু । দিৎসতি। দেঙ্ ধাতু দিৎসতে। দেও, 
ধাতু । দিৎসতি, দিংসতে। ধেট ধাতু । ধিৎসতি। ধাঞ্ ধাতু । ধিৎসতি, 
ধিৎসতে । রিগ্পতে, লিল্সতে । শকৃ» ধাতু । শিক্ষতি। শক ্ধাডু, র্ষণার্থ 
বুঝায়। এই ধাতুটা 'দিবাদিগণীয় উভবপদী। শিক্ষতি, শিক্ষতে।' -পিৎসতে |. 
হিংসার্থে সন্ পদ্ষে থাকিলে রাধ ধাতুর উত্তর ইস্ হন ।০। রিংসতি ।. ধিংসীর্ঘ ন! 
বুঝাইলে ইস্ হইবে না। আরিরাৎদতি । 



তিডস্তসম্প্রকরণম্। ২৯৫ 

. ১৭1 আুচোহকর্কন্য গুণো বা।৯ ৭। ৪1 ৫৭1 
- সাদ সনি। অভ্যাসলোপঃ। মোক্ষতে, মুমুক্ষতে বা বসঃ স্বয়মেব | 
অকণ্মকন্য কিম্। মুমুক্ষতি বশুসং কৃষ্ণঃ। “ন বৃদ্ভ্যশ্চতুর্ভ্য2৮ ৷ বিবৃশ্সতি । 
ভি তু। বিবর্তিঘতে। “সেহসিচীতি” বেটু। নিনর্তিষতি, নিনৃসতি। 

১৮। ইট্্সনিবা। ৭। ২1 ৪১। 

বৃঙ্বঞ্ভ্যামৃদস্তাচ্চ সন ই স্তাু। তিতরিষতি, তিতরীষতি, তিতীর্ধতি। 
বিবরিষতি, বিবরীষতি, বুবুর্ধতি। বৃঙ। বুবুর্যতে, বিবরিষতে, -বিবরীষতে । 
ুধব্যাতি। 

১৯। ন্সিপুঙ্রঞ্জশাং সনি। ৭ ২।৭৪। 
শ্মি পু খ অগ্জু অশৃ এভ্যঃ সন ইট স্যা। সিম্ময়িফতে। 

পিপবিধতে । অরিরিষতি। ইহ রিস্শব্দস্ দ্বিত্বম। ইস্ ইতি সনোহ- 
বয়ুবঃ কাধ্যভাগিতি কাধ্যিণে৷ নিমিতুত্বাযোগাদ্ দ্বির্বচনেহচীতি ন প্রবর্ভীতে । 
অগ্রিজিষতি । অশিশিষতে । উভোৌ। সাভ্যাসন্য । প্রাণিণিষতি ৷ 
উচ্ছেস্তক্। চুত্বম্। পুর্ববত্রাসিদ্ধীয়মদ্িত্বে । ০। ইতি চছাভ্যাং সহিত- 
স্যোটো দ্বিত্বম। হলাদিঃ শেষ” । উচিচ্ছিষতি। নিমিত্তাপায়ে 
নৈমিত্তিকাপায়ত” স্ইতি ত্বনিত্যম্ | চ্ছবোরিতি সতুক্কগ্রহণাজ্জভ্কাপকাত। 
পরকৃতিঞ্ত্যাপত্তিবচনাদ্বা *ণৌ চ সংশ্চভোরিতি” সৃত্রাভ্যা মিডো গাঁ 

১৭। মুচেোহুকন্শ্বকন্তেতি । হলস্তচ্চেতি কিত্বেন গুণাভাবে প্রাপ্তে বিধিরয়ম্। বিবৃৎসতীতি । 
বুদভ্য: শ্তননোরগিতি বিকলেন পরস্মৈপদম্ ।. 

১৮। ইটু সনি বেতি। চিকীর্ধীতাদাবজ্ঝনগমামিতি দীর্থে কৃতে নেদং প্রবর্ততে। একা 
উপদ্দেশইত্যতঃ উপদেশইত্যনু বর্তায উপদেশে খকারাস্তাদ্দিতি ব্যা।খানাৎ। অতএবেত্ং বিনৈবোদাহরতি | 

ছুধব্যতীতি | ধব্ কৌটিল্যে। অজ্ঝনেতি দীর্ঘঃ। উদ্দো।ষ্টাপূর্্স্তেতুাত্ধং রপরত্বং হলি চেতি দীর্ঘ:। 

১৭। সফারাদি সন্ প্রত্যয় পরে থাঁকিলে অকর্্দশক মুচ ধাতুর বিকল্পে গুণ হয়। 
অভ্যাসের লোপ হয় । মোক্ষতে, মুমুক্ষতে বা বৎস: স্বয়মেব। অকর্ম্মক না হইলে 

কি হইবে? মুযুক্ষতি বৎসং কৃষ্ণ; । পন বৃদ্তাশ্তুর্ভ্যঃ* 1 এই সুত্র দ্বারা ইট্ নিষেধ 
হইবে। বিবৃৎসতি। আত্মনেপদ পরে থাকিলে বিবর্তিষতে এইরূপ হইবে। “সে 
: হসিচি” এই হত দ্বারা বিকল্পে ইট্ হইবে । নিনর্ভিষতি, নিনৃৎ্সতি। 
১৯৮৭, বৃ» বুঞ ও খদস্ত ধাতুর উত্তর সন্স্থানে বিকল্পে ইট্হয়। তিতরিষতি, 
তিরীধতি, তিতীর্যাতি। বিবরিষতি, বিবরীষতি, ুবূর্ষতি। বৃ ধাতু। বৃবূর্ষতে, 

. বিবরিষতে?' ধিবরীষতে। ছুধবুর্ষতি। 



২৯৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

শবয়তেঃ সন্প্রসারণঞ্চ বা। আধজিগাপয়িষতি। অধ্যাপিপয়িষতি 1 শিশ্বায়- 
যিষতি | “হবঃ সম্প্রসারণম্” | জুহাবয়িষতি। ণে দ্বিত্বা গ্রাগচ আদেশে! 
নেত্যুক্তত্বাছ্ুকারস্য দ্বিত্বমূ। পুস্ফারয়িষতি। চুক্ষাবয়িষতি। ওঃ পুযণ্জ্য- 
পরে৮। পিপাবয়িষতি । যিযাবয়িষতি। বিভাবয়িষতি। রিরাবয়িষতি। 
চলিলাবয়িষতি । জিজাবয়িষতি | পুযণ্জীতি কিম। নুনাবয়িষতি। অপরে 
কিম্। বুভূষতি। অ্রবতীতীত্বং বা। সিআাবয়িষতি, স্থশ্বাবয়িষতীত্যাদি। 
অপর ইভ্যেব। শ্রুশ্রাষতে । 

১৯। শ্মিপুডিতি ৷ পুঙি উকারান্ুবন্ধগ্রহণ।ৎ পুঞঃ পুপুষভীত্যেব সনি শ্রহেতীণনিষেধাৎ। সিল্ময়িধত 
ইতি। শ্মিউ ঈষদ্ধসনে। অগ্ঠানিট্বাদিড।গমস্তা প্রাপ্তি । স্তোতিশ্যেরেবেতি নিয়মান্ন ষঃ। অরি- 
রিষতীতি। অস্ঠাপ্যনিট্তাদিড।গমস্তাপ্র।প্তিঃ। রিস্শব্দন্তেতি । অন ইটি গুণে চকৃতে অরিস ইতি 
স্থিতে অলাদেদ্বিতীয়স্তেতি রিস্শব্দস্ত দ্বিত্বমিত্যর্থঃ॥। অঞ্জিজিষতীতাদি। অঞ্জ, ব্যকিঅক্ষণাদৌ। 
অশূব্যাপ্তৌ। অনয়োরুদিত্ব।দ্বিকল্লে প্রাপ্তে নিত্যমিট। অশ ভোজনে ইতি ক্র্যাদিস্ত নিত্যং সেডেব। 

স্ত্রাভ্যামিতি। একং দ্বিতীয়েহপরস্ত বষ্ঠে। তত্রাদোন গ।ভাদেশোহুপরেণ সম্প্রসারণম্। হ্বঃ সম্প্র- 

সারণম্। ইদঞ্চ ণিজন্তেতু ব্যাখাতমিহ তু ম্মারিতম্। জিজাবয়িষতীতি। সৌন্ো ধাতুঞ্চঙ্কুম্যে 

ত্যত্রোক্তঃ। শ্রঞ্ষতে ইতি । জ্ঞাঅস্মদূশাং মন ইত্যাত্মনেপদম্। 

১৯ ন্মি, পৃঙ্, খ, অন্ভূ ও অশ ধাতুর উত্তর সন্ স্থানে ইট্ হয়। সিম্ময়িষতে । 

পিপবিষতে । অরিরিষতি। এস্বলে রিস্ শবের দ্বিত্ব হয়। প্ঞ্লজাদেদ্িতীয়স্ত* এই 
চুত্র দ্বার ইস্ এইটা সনের অবয়ব এবং কার্ধযভাঁগী অতএব কার্ষ্যির নিমিত্তত্বের অযোগ 
হেতু “দ্বির্চনেহচি* এই সুত্র এখানে প্রবন্তিত হইবে না। অঞ্রিজিবতি। অন্ষধিশিষতে। 
পউতোৌ সাভ্যাঁসম্ত” এই স্যত্র দ্বার! ধাতুর ও অভ্যাসের নকারের নত্ব হয়। প্রাণিণিষতি। 

উঞ্ণ ধাতুর উত্তর তুক্ আগম হয় এবং চুত্ব হয়। “পূর্ববত্রাসিদ্ধীয়মদ্বিত্বে” এই পরিভাষ। 
ক্ত্র দ্বারা চ ও ছ এই ছুইটার সহিত ইটের দ্বিত্ব হয়। তদনস্তর "হলাদিঃ শেষ?” 
এই সুত্র দ্বারা উচিচ্ছিষতি পদ হইল। (যদি বল ছকারস্থানে তুক হইয়াছে 
তৎপরে তকার স্থানে পুনরাঁয় চ হইয়াছে, “হলাদিঃ শেষ?” এই ্যত্র দ্বারা ছকারের 

লোপ করিলে চকারেরও লোপ হওয়া উচিত এই শঙ্ক! হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন ) 
নিমিত্তের অপায় হইলে নৈমিদ্তিকের ৪ অপায় হয়। “চ্ছোঃ৮” এই স্যত্রে সতুক্ক শ্রহণ 
কর৷ হইয়াছে বলিয়া অথব! প্রকৃত প্রত্যাপত্তি বচন হেতু এই পরিভাষ হুত্র 
অনিত্য । “ণৌ চ সংশ্চডোঃ* এই ছুইটী স্থত্র দ্বারা ইঙ্্ ধাতু স্থানে গাঙ্ আদেশ 
এবং শ্বি ধাতুর বিকল্পে সম্প্রসারণ হয়।. অধিজিগাপয়িষতি । অধাপিপয়িষতি | 
শিশ্বায়য়িফতি। পহ্বঃ সম্প্রসারণম্” এই হুত্র দ্বারা সম্প্রসারণ হইবে। "জুহাবন্লিষতি। 
পিচ পরে দ্বিত্বের পুর্বে অচ্স্থানিক আদেশ হয় না। এইরূপ ধলাতে উকারের 
দ্বিত্ব হয়। পুস্ফারযিষতি । চুক্ষাবয়িষতি। “ওঃ পুযণ্জ্যপরে” এই সুত্র সবার! 
অভ্যাসের উকার স্থানে ইকার হয়। পিপাবয়িবতি। যিযাবয়িষতি। বিভ্বাবন্নিষতি। 



তিশুন্তসন্প্রকরণম্। ২৯৭ 

২৬৮ েতিণ্যোরেব ষণ্যভ্যাঈীৎ । ৮1 ৩। ৬১। 
অভ্যাসেণঃ পন্বহ্যা স্ভৌতিণ্যন্তয়োরেব সন্ত ঘঃ স্যাৎ্ ঘত্ভৃতে সনি 

নান্স্থা ৷ তুষ্ট,ষতি। ছ্যতিস্বাপ্যোরিত্যুন্বম্। স্ুপ্াপযিষতি । সিষাধয়ি- 

ঘতি। পত্তৌতিণ্যোঃ৮ কিম্ ॥ সিলিক্ষতি। উপসর্গাত্ত স্থাদিষভ্যাসেন 
চেতি' বত্বম্। পরিষিষিক্ষতি । ষণি কিম্্। তিষ্ঠাসতি। স্যুপ্সতি। 
অভ্যাসদিত্যুক্েরে্েহ নিষেধঃ। ইণ্। প্রতীধিষতি। ইক্। অধীধিষতি। 

২১। সঃস্ষিদিস্বদিসহীনাঞ্চ । ৮1 ৩। ৬২। 

অভ্যাসেণঃ পরশ্ঠ ণ্যন্তানামেষাং সমস্য স এব ন ষঃ ষণি পরে । সিস্বেদ- 

যিষতি। সিম্বাদগ্িঘতি । সিসাহয়িষতি। স্থাদিঘেবাভ্যাসম্তেতি নিয়মামেহ। 
অভিস্থসুষতি। 

শৈষিকান্মতৃবর্থীয়া চ্ছৈষিকো মতুবর্থিকঃ। 
সবরূপঃ প্রত্যয়ো নেষ্টঃ সন্নশ্ডান্ন সনিষ্যতে ॥ 

শৈষিকাচ্ছৈষিকঃ সরূপো ন। তেন শালীয়ে ভব ইতি বাক্যমেৰ 
ন তু ছান্ত[চ্ছঃ । সরূপঃ কিম্। অহিচ্ছত্রে ভব আহিচ্ছত্রঃ। আহিচ্ছত্রে 

২*। োতিশ্যোরেবেতি। এবঙ সিষাধর়িষেতি প্রয়োগহ্ঃ সাধুত্বং ন তু সিসাধয়িষেত্যস্তেতি 
জ্েয়ম। . উপসর্গে ত্বিতি। মধ্যেহপবাদস্ত।য়।ৎ ভ্তোতিণ্যোরিতি নিয়মেনাদেশপ্রত্যয়য়োরিতি বত্বমেব 

বাধাতে ন তু স্থ/দিবভাসেন চেতুযুস্তরেণ বিহিতমিতি ভাবঃ। স্থধুপ্সতীতি। কুদরবিদেতি সনঃ 
কিন্বানন গুণঃ। প্রতীযষতীতি। ইহ যতৃতে সনীণ গতাবিতি ধাতোঃ পরস্ত সন্ত ষত্বং ভবতোোবেতার্থঃ । 

রিরাবয়িষতি। লিলাবধিষতি। জিজাবয়িঘতি। পবর্গ, যন ও বকার বলাতে 

জুনাবয়িষতি এস্থলে ইত্ব হইল না । অবর্ণ পরে ইত্ব"হইবে না। বুভুষতি। *ম্রবতি* 
ইত্যাদি সুত্র দ্বারা অভ্যাস সম্বন্ধীয় উকারের বিকল্পে ইত্ব হয়। সিম্সাবযিষতি, 
স্থত্াবয়িঘতি । ইত্যাদি । এই সুত্র দ্বারা যে ইত্ব তাহা অবর্ণ পরে থাকিলেই হইবে, 
অন্যত্র নহে। শুশ্রাষফতে । ্ 

২০। বত্ব হইয়াছে এন্সপ সন্ পরে থাঁকিলে অভ্যাস সম্বন্ধীয় ইণ ধাতুর পরশস্থিত 
স্ত ধাতু ও ণ্ন্ত ধাতুর সকারের বত্ব হয়। অন্তর হয় না। তু্ষতি। “ছাতি- 
স্বাপ্যোঃ” এই সুত্র দ্বারা উ্ষার হয়। স্ুঘাপয়িষতি। সিষাধরিষতি। স্ত ধাতু ও 
প্যস্ত ধাতু দ্ষিন্ন অন্য ধাতুর কি হইবে? সিসিক্ষতি। উপসর্গের পর হইলে “স্থাদিবু 
অভ্যাপন্ত” এই সুত্র দ্বারা ষত্ব হইবে। পরিধিষিক্ষতি। যত্ব হয় এরূপ সন্ পরে 
না থাকিলে তিষ্ঠাষতি সুযুগ্সতি এইরূপ হইবে । “অভ্যাসাৎ্” এই সুত্র দ্বারা এস্থলে 
ষত্ব নিষেধ্হইবে ন'। ইণ্ধাতু। প্রতীষিবতি। ইকৃ ধাতু । অধীধিষতি। 

ক | 



২৯৮ 7. সিিদ্ধান্তকৌমুদী। 

ভব আহিচ্ছত্রীয়ঃ | অণন্তাস্চিঃ। তথা মত্বর্থা সরূপঃ সন। ধনবান 

স্যান্তি। ইহ মতুবজ্াম্মতুব ন। বিরূপক্ত্র স্যাদেব। দশ্ডিমতী শাল! । 
সরূপ ইত্যনুষজ্যতে । অর্থদ্বারা সাদৃশ্যং তত্যার্থঃ। তেন ইচ্ছাসনস্তাৎ 
ন্ ন। স্থার্থসন্নস্তাত্ত, স্যাদেব। জুগুপ্সিষতে । মীমাংসিষভে । 

ইতি তিউভ্তসন্প্রকরণম্। 

তিউন্তযঙ্ প্রকরণযৃ । 
১। ধাতোরেকাচে হলাদেঃ ক্রিয়াসমভিহারে যঙ | 

৩।১। ২২। 
পৌনঃপুন্যন্ত শাখশ্চ ক্রিয়াসমভিভায়স্তস্মিন্ দে্যোত্যে যঙ্ স্তা। 

২১। নিয়মান্লেছেতি। ন চাত্র নিয়মাদেব নিষেধে হুনোতেঃ শ্তিননোরিতি শুত্রং সন্বিষর্জে 
নিকির্ষয়ং হ্যাদিতি বাচাম্। অভিহ্ক্ষতেরপ্রতায়ঃ। অভিন্থশ্থরিত্যত্র ষত্বনিষেধায় তস্তাবপ্কত্াৎ। 
এতচ্চ কশিকায়াং স্প্টম। শৈষিকেতি। এতচ্চ প্লেকবার্তিকমিতি কেচিৎ। ভাষ্যমিতি বহব2। 

শেষে ভবঃ শৈধিকঃ। জঅবধ্য।জব/দি ধাট্ঠঞ্। মতুবর্থে তবে। মতুবর্থীয়ং গহাদিত্বাচ্ছঃ। মতুবর্থোহস্তা- 
শীত মতুবর্ণিকঃ অত ইনিঢন।বিতি ঠন্। ইতি সন্বস্তপ্রত্রিয়!। 

১। ধাতোরিতি। ক্রিয়।সম্ভিহ!র হ্তুযুক্তদ্ধ1তোরেব স্তান্ন তু*প্রাতিপদ্দিকার্দিতি পুৃচ্ছতি। 
ধাতোঃ কিমিতি। ক্রবে। বচিরিত্যাদীতি। বাবচাতে চাখ্যায়তইতা।দিরপসিদ্ধিঃ প্রয়োজনমিতার্থঃ। 

ধ/তুগ্রহণ1ভাবে ধেগিত্যব্যয়।দপি শ্তাত্তন্ত ক্রিয়াবাচিত্বাদেকাচ্ত্বাচ্চেতি তদ্ব/রপার্থমপি ধাতুগ্রহণ- 

মাবস্থক মিতা হুঃ। 
পাপা 

২১। যত্ব হইয়াছে এরূপ সন্ পরে থাঁকিলে অভ্যাস সম্বন্ধীয় ইণের পর ণ্যস্ত শ্থিদ, 
স্বর্দ ও সহ ধাতুর সকারের যত্ব হর না। সিশ্েদয়িবত। সিস্বাদয়িষতি, 
সিসাহয়িষতি। স্থাদি ধাতুরই- অভ্যাসের যত্ব হয় এই নিয়ম হেতু স্হ্ষতি 
এখানে হইল না । শৈঁষক প্রশ্যয়ের উত্তর স্বরূপ শৈষিক প্রত্যয় হয় না। তন্বারা 
এই হইল যে, “শালীর়ে ভবঃ” এস্থলে বাক্যমাত্রই থাকিবে । ছ. প্রত্যয়ের উত্তর্ 

ছ প্রত্যয় হইবে না । -সন্দপ গ্রহণ করাতে “অহিচ্ছত্রে ভবঃ” আহিচ্ছজ্রঃ | আহিচ্ছত্রে 

তবঃ আহিচ্ছত্রীয়ঃ । এখানে অণ্ প্রত্যয়ান্তের উত্তর হইয়াছে । তদ্বৎ মতুপ্ প্রত্যয় 
স্থানে সরূপ মতুপ্ হইবে না। ধনবানন্তান্তি এস্থলে মতুপাস্তের উত্তর মতুপ্ হইবে না 
যদি যতুপ্ বিরূপ অর্থাৎ বিকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তর যতুপ্ হইবে-। দণ্ডমতী 
শাল!। সব্ধপ পদের সকলের সহিত অন্বয় হইবে। সরূপ শব্দে সাদৃশরার্থ বুঝায়। 
সেই হেতু ইচ্ছার্থক সন্নস্তের উত্তর পুনর্বার স্বরূপ ইচ্ছার্থক সন্ হইবে না, কিন্তু সার্থ 
সন্স্তের টন ইচ্ছার্থক সন হইবে। জুগুগ্দতে । মীমাংসতে।. 

ইতি সন্প্রকরণ সমাপ্ত । 



তিউস্যঘঙ্প্রকরণম্। ২৯৯ 

২। *গুণো যঙ্লুকোঃ | ৭1 ৪ ক্স ৮২। 
অভ্যাসম্থ গুণঃ স্যাদ্যভি যঙ্লুকি চ। সনাদ্যন্তা ইতি ধাতুত্বল্িড়া- 

দয়ঃ। ভিদন্তত্বাদাত্মনেপদম্। পুনঃপুনরত্িশয়েন বা ভবতি বোভূয়তে। 
বোভূয়াঞ্চক্রে। অবোভূয়িষ্ট । ধাতোঃ কিম্। আর্দধাতুকত্বং যথা স্তাহু। 
তেন ব্রবেো বচিরিত্যাদি। একাচঃ কিম্। পুন পুনজ্জাগঞ্ডতি। হলাদেঃ 
কিম্। ভূশমীক্ষতে। ভূশং শোভতে, রোচতে ইত্যত্র বউ নেতি ভাষ্যম্। 
পৌনংপুন্তে তু স্তাদেব। রোরুচ্যতে। শোশুভ্যতে । সৃচিসূত্রিমুত্র্যট্য্র্য 
শূর্ণোতিভ্যে। যু বাচ্যঃ।০। আদ্যান্স্য়শ্চ,রাদাবদন্তাঃ। সোসুচ্যতে | 
সোসৃত্র্যতে | মোমুত্র্যতে । অনেকাহত্বেনাযোপদেশব্বাৎ ষত্বং ন। 

৩। যন্যা হল? । ৬8৪1 8৯। 

যন্যেতি সঙ্ঘাতগ্রহণম্ । হলঃ পরস্য যশব্দহ্য লোপঃ স্যাঁদা্ধ- 

ধাতৃকে । “আদেঃ পরম্থ” । “অতো লোপঃ”। সোসুয়।ঞচক্রে । সোসুচিতা । 
সোসুত্রিতা। মোমুত্রিতা | 

পিস পপ শিপ শিক শা শাপিশীিপিসা ও শপ” জীপ পপর | শপ সপ্ত জা পে ৫:০০ পা এ 

৩। যস্ত হল ইতি । সজ্বাতগ্রহণমিতি। তেন ঈর্যিতা অহ্যাদিভা।দে হলোপো ন। সঙ্বাত- 

গ্রহণেন চার্থবদ্গ্রহণপরিভ।ষে।পস্থিতা। পুত্রকামোত্যাদৌ নাতিপ্রসঙ্গঃ। বর্ণশ্রহণে তু উক্তপরিভ।য।য়। 
অন্ুপস্থিত্যা স্তাদেবাত্র যলে।প ইতি ভাবঃ। হলঃ কিম্। লোলুয়িতা। পোপুয়িতা। 

১। ক্রিয়া সমভিহার অর্থাৎ পৌনঃপুগ্ত ও স্ুশার্থ বুঝাইলে একাচ্.হুলাদি ধাতুর 
উত্তর যঙ্ হয়। 

২। যঙ্ ও যঙ্লুক্ পরে থাকিলে ধাতু সম্বন্ধীয় 'অভ্যাসের গুণ হয়। “সনাদ্যস্তাঃ৮ 
ইত্যাদি সুত্র দ্বারা ধাতুত্ব সিদ্ধ হইলে তাহার উত্তর লট প্রস্থৃতি বিভক্তি প্রযুক্ত হইবে। 
তিঙস্ত হেতু আত্মনেপদী হইবে । পুনঃপুনঃ অতিশয়েন বা ভবতি। বৌভূয়তে। 
যোতুয়াঞ্চক্রে। অবোভুয়িষ্ট। ধাতুর উত্তর না হইলে কি হইবে? যণ্ডের আদ্ধধাতুকত্ব 
হইবে। তন্বারা এই ফল হইল যে, বর ধাতু স্থানে বচ আদেশ ইত্যাদ হয়। 
একাচ্ বলাতে পুনঃ পুনর্জাগর্তি এস্থলে যঙ্ হইল না। হলাদি বলাতে তৃশং 

ঈক্ষতে, ভূশং শোভতে, রোচতে এস্থলে যঙ্'ভইবে না, ইহ ভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে । 

কিন্তু পৌনংপুন্তার্থে ষড় হইবে । রোরুচাতে। শোশুভ্যতে। স্থচি, স্ত্রি, মূত্র, 
অট, খ, অশ, উপু” ইত্যাদি ধাতুর উত্তর যঙ্হইবে। ০। প্রথম তিনটা ধাতু চুরাদি 
গণ যধো অকর্তরাস্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে । সোহ্চ্যতে। সোন্ত্রাতে । অস্তেকাচত্ব হেতু 
ষোপদেশ হইতেছে, অতএব ষত্ব হইবে ন।। 4 
৩) যন্ত এই পদটা দ্বার সংঘাত অর্থাৎ অকার কার সমুদাক্ের গ্রহণ হয়। , 
আর্দধাতুক,বিভক্তি পরে থাকিলে হলের পর “য” শব্দের লোপ হয়। “আদেঃ পরশ” 



৩০০৩ সিদ্ধান্তকৌমুদী 

৪1 দীর্ধোহকিও21। ৭18৪ 1৮৩। 

অকিতোহভ্যাসম্থ দীর্ঘঃ স্যাদৃযভি যঙ্লুকি চ। অটাট্যতে। 

৫1 যডিচ। ৭181 ৩০। 

অর্তেঃ সংযোগাদেশ্চ খতো!। গুণঃ শ্যাদ্যষডি। যকারপররেফস্য ন 
দ্বিস্বনিষেধ2। অরাধ্যতে ইতি ভাষ্যোদাহরণাৎ্ড। অরারিতা। অশাশিতা । 
উপোন্য়তে । বেভিদ্যতে । অল্লোপস্থ স্থানিবন্বান্নোপধাগুণঃ ॥ বেভি দিত! । 

৬। নিত্যং কৌটিল্যে গতৌ । ৩।১। ২৩। 

গত্যর্থাৎ কোৌটিল্যএব যড্ স্যান্স তু ক্রিয়াসমভিহারে। কুটিলং 
ব্রজতি। বাত্রজ্যতে । 

৪| দীর্ধোহকিত ইতি । অকিতঃ কিম । ফংযম্যতে। রংরমাতে । ননু দীর্বশ্রতোপস্থিতেন।চাত্র 
লোপোহভ্য।সম্তেতাতোহনুবুনতমভ্যাসম্যেতোতদ্িশিষ্োতাম্ । ততশ্চাজস্ত।ভ্যাসস্ত দীর্ধো ভবতীভ্যর্থাৎ 

প।পচাত ইতার্দাবেব দীর্ঘে। ভবেন্্র তু ফ'যম্যতে জঙ্ঘনীতীতাদৌ । তত্র হি পরত্বান্ন,কি কৃতেহভ্যাস- 
স্াজন্ততাভাবাদীর্ঘস্ত প্রসক্তিরেব নাস্তীতি কিমনেনাফিত ইতানেন। ন চাভাসাবয়বস্তাচো দীর্ঘ 

ইতি বৈষধিকরণ্যান্থয়ে স্বীকৃতেহকিদ্গ্রহপণং প্রয়োজনবদ্দিতি বাঁচ্যম্। সম্ভবতি সামানাধিকরণ্ো 
বৈয়ধিকরণ্যহ্ঞান্তায্যত্বাৎ । যেন নগপ্রাপ্তিষ্তায়েন মুকো দীর্ঘ পবাদত্বশ্বীকারাচ্চ। তন্মাদকিত ইতি 

ব্যর্থমিতি চেদ্ অত্রান্ঃ। ডোচোৌকাতে ইতাত্র।ভ্যাসত্ুন্থং বাধিত্বা পরত্ব।দীর্ষোহকিত ইতি দী।র্খখ কৃতে 
ডে(ৌক্যত ইতি স্তৎ। তস্মাদ্ অভ্যাসবিকারেধু উৎসর্গবিধীন্ বাধক! ন্ বাধস্ত ইতি জ্ঞ।পনায়/কিতত 
ইতি গ্রহণং কর্তবানিতি । তথা চোক্তজ্ঞাপকনির্বাহায় দীর্ষেহকিত ইত্যত্র।ভ্য।সম্তাচ ইতি বৈয়ধি- 

করণ্যপক্ষস্ত।শ্ররণাৎ যংযম্যত ইত্যাদে দীর্খৎ প্রাগেব মুকি কুতেহপি দীর্ঘঃ স্তাৎ তদ্বারণার্থমকিত 

ইত্যাবন্তকমিতি দিক । অটাটাত ইতি । ইহ ট্যশবন্ত দ্বিত্বমূ। | 
৫1 যডি চেতি। ইহ গুপোর্তিসংযোগদ্যোরিতোতৎ সর্বমপান্থ্বর্ততে । যকফারপরক্তেতি। খদি 

ভায্যোদ(হরণং সামান্য (পেক্ষং জ্ঞ।পকং স্ত।তুদাহ্যমাখ্যৎ আরধ্যদিতাদি সিধাতি। 
৬1 নিতাং কৌটিল্য ইতি। নিতাং শব্দো অবধারণার্থক ইত্যাহ। কৌটিল্য এবেতি। তক্রকে"- 

তিশ্যন্তায়েনৈবেষ্টে সিদ্ধে নিতাগ্রহণং তত্ত ন্যারস্ত!নিত্যত্বজ্ঞাপনার্থম। তেন গতিবুদ্ধিপূজার্থেত্যশ্চেতি 
বর্থমানে ত্তেন।বাধন।ৎ পুজার্থেভ্যো কঃ সিধ্যতি। ততশ্চ ক্তম্ত চ বর্তমান ইতি যী ন প্রবৃত্ত ইতি 

এই স্তর দ্বারা পরে যেটী আদিষ্ট হইবে, সেইটা তাহার আদি বুঝিতে হুইবে । 
“অতো লোপঃ” এই শ্যত্র দ্বার অকারের লোপ হয়। সোস্য়াঞ্চকে । সোহ্চিতা 1: 

সোনুত্রিতা। মোমৃত্রিত1। | 
৪।॥ অকিৎ অর্থাৎ যাহার কিৎসংজ্ঞা হয় নাই এরূপ অভাসের দীর্ঘ হয় যঙ ও 

ষঙ্লুক্ পরে থাকিলে । অটাটযতে। 
৯.0%.1 যড্ পরে থাকিলে খা ধাতুর ও সংযোগাদি খকারের গুণ হয়। যকার পরে 
থাকিলে পুর্বনর্ভী রকারের ত্িত্ব নিষেধ, হইবে না। অরা্ধ্যতে এট্্রূপ উদ্গাহক়ণ 



তিউন্তযঙ্প্রকরণম্। ৩০১. 

লুপসদচরজপজভদহদশগৃপ্টে! ভাবগর্ায়াম্ /৩।১।২৪। 

এভ্যো ধাত্বর্থগহীয়ামেব যউ্ স্যা। গহিতং লুম্পতি লোলুপ্যতে । 
সাসদ্যতে। 

৮ | 'চরফলোশ্চ । ৭18 1৮৭1 

অনয়োরভ্যাসহ্যাতো মুক্ স্যাদ্যঙ্যঙ্লুকোঃ। নুগিত্যনেনানুস্থারো 

লক্ষ্যতে । সচ পদান্তবদ্বাচ্যঃ । পদাস্তশ্যেতি বথা ম্যাগ । 

৯। উৎ€ পরন্যাহতঃ । ৭। ৪ | ৮৮। 

চরফলোরভ্যাসাঁৎ পরশ্ঠাঁত উৎ স্যাদ্যঙ্যঙ্লুকোঃ। হলি চেতি দীর্ঘঃ । 

চঞ্চ,ধ্যতে, চংচূধ্যতে ৷ পন্ষ,ল্যতে । পংফুল্যতে । 

১০ | জপজভদহদশভগ্ঞপশাং চ। ৭181 ৮৬। 

এষামভ্যাসম্য নুক্ শ্যাদ্যভ্যঙ্লুকোঃ। গহিতং জপতি জংগ্রপ্যতে । 
ইত্যাদি । 

প্রজিতো যঃ সুরাস্থরৈরিতি ভূতীয়া সাধুরেব। ইত্যাদ্দীতি। জংজভাতে । দংদগ্ঠতে । দংদহাতে 1 
বংভজাতে । পসধাতুর্গন্তযান্তঃ মৌত্রো গতার্থ ইতি স্পশবাধনম্পর্শনয়োরিতাত্র মাধবঃ॥। বংযস্ততে ॥ 
কশিকারাং তু তালন্যাস্তঃ কচিদ্ দৃশ্ধতে। এবং জন্রগীতি। জঞ্জভীতি। দন্দহীতীত্য।দি বঙ্লুকি 
উদাহর্তবাম্। 

্রপপ্প্প্া সত: জপ পপ পা পপ পা ক 

ভাষামধ্যে কথিত হুইয়াছে। অরারিতা। অশাশিতা। উর্ণোনুয়তে। বেভিদ্যতে। 
অকার লোপের স্থানিবত্ব হেতু উপধার গুণ হইবে না । বেভিদিত1। 

৬। গত্যর্থ ধাতৃর উত্তর কোিল্যার্থেই যঙ্ হয়, ক্রিয়া সমভিহাঁরে পৌনঃ- 
পুন্তার্থে হয় না । কুটিলং ব্রজতি বাত্রজ্যতে। 

৭। ভাবগর্থী অর্থাৎ ধাত্বর্থ নিন্দা বুঝাইলে লুপ, সদ, চর, জপ, জভ, দহ, দশ ও 
গপ ধাতুর উত্তর বঙ্ হয়।. গর্হিতং লুম্পতি লোপুপ্যতে । সাসদাতে। 

৮। যঙ্ ও যঙ্লুক্ পরে থাকিলে চর ও ফল ধাতুর অভ্যাসের অকারের স্থানে 
মুক্ হয়। স্কক্ পদ দ্বার! বুঝাইল যে অনুস্বার হইবে। অন্ধস্বার পদাস্তবৎ হইবে। 
অতএব “ব৷ পদাস্তন্ত” এই সুত্রের প্রবৃত্তি হইবে। 

৯। যঙ্ও যঙ্লুক্ পরে থাকিলে চর ও ফল ধাতুর অভ্যাসের অকার স্থানে উৎ 
হয়। “হলি” এই সুত্র দ্বারা গঁ উকারের দীর্ঘ হইবে । চঞ্চুধ্যতে; চংচূর্য্যতে। 
পশ্ফ,ল্যতে, পংফুল্যতে । ইত্যাদি । 

১*। ষঙও যঙ্লুক্ পরে থাকিলে জপ, জভ, দহ, দশ». ভঞ্জ ও পশ ধাতুর 
খভ্যাসেরণ্ধনে নুক্ হয়। গর্হিতং জপতি জগ্রপ্যতে ৭ ইত্যাদি। : 



৩০২ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১১। ্রো যডিও ৮। ২। ২০। 

গিরতে রেফম্য লত্বং স্যাঁদষড়ি । গর্হিতঙ্িলতি জেগিল্যতে । 
ঘুমাস্থেতি ঈত্বম্। গুণঃ। দেদীয়তে। পেলীয়তে। সেষীয়তে । বিভাষা, 
শ্রেঃ। শোশুয়তে। শেশ্বীয়তে । প্যডি চ৮। সাশম্মর্্যতে । রীঙ্ খতঃ। 
চেক্রীয়তে । স্থটু। সঞ্চেস্ক্রীয়তে। ৃ 

১২। সিচো যডি। ৮1 ৩। ১১২। 

সিচঃ সন্য যো ন স্যাদ্ঘডি। নিসেসিচ্যতে । 

১৩। ন কবতের্ধডি। * ৭1 ৪। ৬৩। 

কবতেরভ্যাসম্ত চুত্বং ন স্যাদ্যভি। কোকুয়তে । কৌতিকুবত্যোস্ত 
চোকুয়তে । 

১১ গ্রো ষডীতি । কৃূপোরো! ল ইতাতো বে ল ইতি বর্ততে তদাহ। রেফন্ত লত্বমিতি। চেক্রীয়তে 

ইতি। পরত্বাদ্রীডি কৃতে দ্বির্বচনম্। সঞ্চেস্ক্রীয়তে ইতি। রীডি দ্বিত্বে চশ্রটু। নচসংকু ইত্যন্তাম- 

বস্থায়াং দ্বিতাৎপরত্বাৎ স্থটি কৃন্তে সংযোগ।দিত্রেন রীতঙ্প্রবৃতে প্রাক গুণঃ স্ত।দিতি বাচাম্। অভক্াস- 

বাবায়েহলীতাস্তারস্তে অডভ্যাসয়োঃ কৃতযোরেব শুট নতু ততঃ প্রাগিতি সিদ্ধান্তাৎ। এতেন স্থটে! 

বহিরঙ্গত্বার সংযোগাদিত্বেন গুণ ইতি কেবাঞ্চিৎ সমাধানং পরান্তমূ। অভ্যাসাৎ পরশ্ঠ জুটি কুতে 

সাভাাসন্তাঙ্গন্ত সংযোগাদিত্মুদন্ত্বং চ নাস্টীতি গুণপ্র।প্রেরতাবাৎ। নন্বভভাসবাবায়েছপি শুট কাৎ 

পূর্ন ইতি বান্ঠিকপ্রতাখ্যানায় পূর্নং ধাড়রুপসর্গেণ যুজাতে ইতি পক্ষং স্বীকৃতা ভাষ্যকৃতা সঞ্চক্করতূ- 
রিতাদাবন্তরঙ্গ ত্বাৎ হুটি সম্ট্কন্তৈব দ্বিহ্বাভাপগমাৎ সঞ্চেস্কিয়ন্ে ইতি ন সিধোৎ। তত্র-হি সুটি 
কৃতে রীঙ্ং বাপ্িত্বা পরত্বাদ্ ডি চেতি গুণে সঞ্চান্বর্যাতইতানিষ্টরূপ প্রসঙ্গাৎ । যতি তু ইষ্টনুরোধেন 
পুর্বং ধাতৃঃ সাধনেন যুজ্যতে পশ্চাছুপনর্গেণেতি মতাশ্রয়ণেন রীঙাদেশং দ্বিতব্চ কৃত! পশ্চাৎ টি ইষ্টং 
রূপং সিধ্যতি তর্হি অডভ্যাসন্যবায়েহপীতি বচনং স্বীকর্তব্যমেব স্তাদ্দিতি চেদ অ্রাভঃ । অডভ্াসেতাাদি- 

বাস্কিকং বিনাপি সঞ্চস্করতুরিত্যাদ্দিরপসিদ্ধয়ে ভাষ্যকৃত৷ পূর্ববং ধাতুরুপসর্গেণ যুজ্যতে ইতি পক্ষ 
অ।শ্রিতঃ। সঞ্চেস্ক্রীয়তে ইতাদি সিদ্দিস্ত বার্তিকয়ত্তিবেতি। 

১২। সিচো ষড়ীতি। অভ্ভাসসকারস্সোপমর্গাৎ স্থনোতীতি ততঃ পরস্য তু স্থাদিষভ্যাসেন চেতি' 
যত্বে প্রাপ্তে নিষেধোহয়ম। যডিকিম্। অভিষিষিক্ষতি। 

১৩। ন কবতের্যাভীতি। ইহ কোরিভোব বাচ্যে কবতেরিতি শপ! নির্দেশাৎ কুঙ্শব্দ ইতি ভৃাদির়ের 

গৃহাতে ন তু কুশব্দ ইতি অদাদিঃ কুঙ্শব্দ ইতি তুদ্দদিশ্চেতাশয়েনাহ। কোৌতিকুবত্যোন্ত্িতি। নম্ুঃ, 

১১। যঙ্ পরে থাকিলে গৃ ধাতুর রকার স্থানে লক্কার হয়। গর্থিতং লিঙ্গতি 1 
জেগিলাতে। "থ্ুমাস্থা” এই স্থত্র দ্বারা ঈকার হয়। ঈকার পরে পূর্বস্বরের গুণ হয়। 
দেদীয়তে । পেপীয়তে। সেষীয়তে | “বিভাষ! শবে” এই সুত্র দ্বারা বিকল্পে সম্প্রসারণ 
হয়) শোশুয়তে | শেশ্বীয়তে ৭ ণ“্যড়িচ”” এই সুত্র দ্বারা গুণ হয়। সান্র্য্যতে। “রী 
খত; এই সুত্র দ্বারা বীগ আদেশ হয়। চেক্রীয়তে | সুটু আগম হয়। সঞ্চেনক্রী য়ে । 

১২। যঙ্পরে থাকিলে সিচের সকারের যত্ব হয় না। নিসেসিচ্যতে |, 
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১৪।  নীগ্বঝু অংস্থধ্বংস্থভ্রংস্বক সপক্টপদক্ন্দাম্। ৭। 81৮৪ 
এধামভ্যাসস্য নীগাগমঃ স্তা্দযভ্যঙ্লুকোঃ। অকিত ইত্যুক্তেন্ঁ দীর্ঘঃ 

ললোপ2ঃ। বনীবচ্যতে । সনীজঅস্যত ইত্যার্দি। 

১৫। নুগতোহনুনাসিকান্তস্ত । ৭1 81৮৫ 

অন্ুনাপিকান্তম্তাঙস্য যোহভ্যাসোহুদস্তস্তস্য নুক্ স্যাৎ। নুকান্ুস্বারো 

লিক্ষ্যত ইত্যুক্তম্। যধ্যম্যতে । যংযম্যতে । তপরহ্থসামর্থ্যাদ্ ভূতপুর্বব- 
দীর্ঘস্যাপি ন। ভাম ক্রোধে । বাভাম্যতে। যে বিভাষা। জাজায়তে, 
জণ্তন্যতে | হন্তেহিংসায়াং যডি ক্পরীভাবেো বাচ্যঃ। ০। জেক্ীয়তে। 
হিসায়াঙ্কিম। জঙ্যন্যতে | 

কোরিতুক্তেহপি কুউঃ প্রসঙ্গো নাতি দীর্ঘাস্ততব।দুশ্বিকরণপরিভায়! চ কৌতেরপি প্রসঙ্গে নাসীতি চেদ্ 
অত্রহঃ। কোরিতুক্তে তু নিরনুবন্ধপরিভাষ।য়! অপি জাগরূকত্তাদ্ উভয়ে গ্র হণং শ্তদিতি কৌতি- 
ষ্যাবৃত্ার্থ, শপ। নির্দেশঃ কত্নাঃ কৃতে চ তশ্মিন কুবতিমপি ব্যাবর্তয়তীতাত্র তাৎপধামিতি । কুঙ 
ইত্যেবাত্র মুব5ম্। ইত্যাদীতি। দ্রনীধ্বহ্ততে | বনীত্রশ্ততে। চনীকশ্ততে । পনীপতাতে । 

পনীপদ্যতে । চনীস্বদ্যতে । এবং বনীবঞ্কীতি সনীশ্রংসীতি । দ্রনীধ্ব"সীতীত্যা্দি যঙ্লুক্যুদহর্ভব্যম্। 
১৫। স্বীভাব ইতি। হ্বীভাবে কৃতেহপ্যভ্যান/চ্চেতি কুত্বেন জেদ্ৰীয়ত ইতি সিদ্যতি তখাপি 

গ্রক্রিয়।ল।ঘবায় দ্ৰী হত্থুক্তমিতি মনে।রমা॥। অন্যে তু সেহিশ্চের্নরতি ইকারোচ্চারণসা মর্থ্যাদ্যথ। 
একুবিতু তং ন ভবতি তথ! হীতাবে হি কৃতে অভ্যাসাচ্চেতি কুত্বং ন স্ত/দিতাশয়েন ঘ্রীতাবঃ কৃত 
ইত্যাছঃ। অত্র চ দ্িগাদেশেনেব ঘ্বীভাবেন দ্বিত্বং ন বধ্যতে পুনঃ প্রসঙ্গ বিজ্ঞানাদিতি ফেচিৎ। 
বস্ততগ্ত বঙন্ত/বয়বন্ত দ্বিতীয়।জবধিকন্ত দ্বিত্বং ঘ্বীভাবস্ত প্রকৃতিমাত্রক্তেতি বিষয়ভেদ[দ্ঘিত্বং নির্বাধমেব। 

১৩। যঙ্ পরে থাকিলে কু ধাতুর অভ্যাসের স্থানে চুত্ব অর্থাৎ কস্থানে চকার 
হয় না। কোকুরতে। কোৌতিকুবতি অর্থাৎ তুদাদিগণীয় কু ধাতুর উত্তর অভ্যাসের 
কস্তানে চ হইবে। ভোকুয়তে। 

১৪। যঙ্ ও যঙ্লুষ পরে থাকিলে নী, গু, অঞু, অংসু, ধ্বংস, ভ্রংন্, কস, পত, 

পদ ও স্বন্দ ধাতুর অভ্যাসের স্থানে নীক্ আগম হয়। “দীর্ঘোংকিতঃ* এই সুত্রে 
"অকিত” পদের গ্রহণ করাতে এস্থলে দীর্ঘ হইবে ন1। নকারের লোপ হুইবে। 
বনীবচাতে। সনীতন্ততে। ইত্যাদি। 

১৫। যঙ্ ও যঙ্লুক্ পরে থাকিলে অন্নাসিক বর্ণান্ত ধাতুর অঙ্গের যে অকারাস্ত 
ভ্যাস, তাহার স্থানে নুক আগম হয়। এস্থলে নুক্ আদেশ দ্বারা অনুস্বার লক্ষিত 

হুইতেছে। ষয্্ম্যতে, যংযম্যতে। তপরত্ব সামর্থ হেতু তৃতপুর্বব দীর্ঘের ও নিষেধ 
হইল। ভাম* ধাতু ক্রোধ বুঝায়।  বাভাম্যতে। “যে বিভাষা” এই সুত্র দ্বারা যঙ্ 
প্রৈ্ হওয়াতে জন ধাতু স্থানে বিকল্পে জা আদেশ হইবে। জাজায়তে, জঞ্জন্ততে। 
হিংসার্থে হন ধাতুর স্থানে যঙ্ পরে থাকিলে স্ত্রী আদেশ হয়।*। জেঙ্ষিয়তে 
হিংসা ভিন্ার্ফে রী আদেশ হইবে না। জজ্ঘন্ততে। 
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১৬। রীগৃছুপপপস্ত চ। ৭৪1 ৯০। 
খছুপধস্য ধাতোরত্যাসস্য রীগাগমঃ স্যাদ্যগ্যঙ্লুকোঃ! বরীবৃত্যতে 

ক্ষভাদিত্বান্ন ণঃ। . নরীনৃত্যতে । জরীগৃহাতে । উভয়ত্র লত্বম্। চলী- 

ক্৯প্যতে। রীগৃত্বত ইতি বক্তব্যম্। *। বরীবৃশ্চতে। পরীপৃচ্ছ্যতে । 

১৭। স্বপিশ্তমিব্যেঞ্াং যঙি। ৬।১। ১৯। 

সন্প্রসারণং স্যাদ যডি। সোষুপ্যতে । সেসিম্যতে । বেবীয়তে। 

১৮। শবশঃ। ৬।১। ২০। 

বাবশ্যতে । 

১৯। চায়ঃ কী। ৬।১। ২১। 
চেকীয়তে । 

২০। ঈত্রাখ়ো?। ৭1 ৪1 ৩১ 
জেখীয়তে । দেব্ীয়তে । 

১৬। রীগৃছুপধন্চেতি । খদ্দিতি কিম্। চেকীর্তাতে । ণিজভাবপক্ষে একাচ্ত।দ্যঙ | 
১৭। হ্বপিন্তমীতি। যডি কিষ্। ন্বপ্রক। সেসিপাতে ইতি । হৃমু শবে দক্তা।জস্তসদিত্ব।ভাবে- 

বাযোপদেশত্বান্ন ষঃ। বেবীয়তে ইতি। হুল ইতে চাহকৃৎস।র্ধদেতি বা দীর্ঘ: | 

১৯। চায়ঃ কীতি। ধডি পরে চাক্সং কী স্তাৎ। দীর্যোচ্চারণং যড্লুগর্থম। এতএব ন লুমতেতি 
নিষেধে।হপি ন প্রবর্ততে ইতি যঙ্লুকাপি চায়ঃ কী স্ঞাদেব। চেকীতঃ। 

২*। ঈ আশ্মোরিতি। দীর্ঘেচ্চারণং প্রাথৎ। জেদ্ৰীতঃ। অন্ত চাঁবিত্যাদ্ার্থং দীর্বপ্রহণমিতি 
তু সুবচম্। - 

১৬1 যঙ্ ৪ যঙ্লুক্ প্রত্যয় পরে থাকিলে খকারোপধ ধাতুর অভ্যাসের স্থানে 
বীক্ আগম হয়। বরীবৃত্যতে। ক্ষুভাদিত্ব হেতু নকারের ণত্ব হইবে না। নরীনৃত্যতে। 
জরীগৃহাতে। কৃষ্প ধাতুর অভ্যা এবং ধাতুর এই উভয় স্থানেই লকার হুইবে। 
চলীকৃম্প্যতে । খকার বিশিষ্ট ধাতু স্থানেও বীকৃ আগম হয়। ০| টিটানিন। 
পরীপৃচ্ছ্যতে । 

১৭। যঙ্ প্রতায় পরে থাকিলে স্বপি, স্বমি ও বোঞ ধাতুর ন্রদারণ হয়? 
সোবুপ্যতে । সেসিমাতে । বেবীয়তে। 

১৮। যঙ্ পরে থাকিলে বশ ধাতুর সম্প্রসারণ হয় না। বাবশ্ততে । 
১৯। যঙ্ পরে থাকিলে চায় ধাতু স্থানে কী আদেশ হয়। কী এইরূপ দীর্ঘ 

উচ্চারণ যঙ্লুগর্থ। চেকীয়তে । 
২০। যঙ্ পরে থাকিলে ত্র ও খা! ধাতুর আঁকার স্থামে ঈকার: হন্ন। জেম্রীয়তে। 

দেখ্ীয়তে। 

ও পরস্পর পপ শা 
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২১1 অযঙউ্ যিকৃডিতি। শক । ২২7 
.জীভোহযডাদেশঃ স্যাদ্যাদৌ কৃঙিতি পরে। শাশষ্যতে। অভ্যাসসা 

হন্বঃ৭ ততো গুণঃ। ডোটৌক্যতে। তোত্রৌক্যতে। 
ইতি তিউস্তযউ'প্রকরণম । 

তৈঙভ্ত যঙ্লুক্প্রকরণম্ | 

১। যঙোহচি চ। ২। ৪1 ৭৪। 

যডোহচ্প্রত্যয়ে লুক্ স্যাচ্চকারাত্তং বিনাপি বছুলং লুক্ স্যাৎি। 
অনৈমিত্তিকোহয়ম্। অন্তরঙগত্বাদাদৌ ভবতি। ততঃ প্রত্যয়লক্ষণেন 
ধতজ্তত্বা্দ দ্বিত্মূ। অভ্যাসকাধ্যম্ । ধাতৃত্বালডাদয়ঃ | শেষাৎ কর্তরীতি 
পরন্মৈপঙ্ম্। অনুদান্তডিত ইতি ভু ন ডিুম্ত প্রত্যয়াপ্রত্যয়সাধারণত্বেন 
প্রত্যযলক্ষণাপ্রবৃভ্তেঃ। যত্র হি প্রত্যয়স্তাসাধাত্ণং রূপমাশ্রীয়তে তত্রৈৰ 
তৎ। অতএব স্ুদৃষত্প্রাসাদ ইত্যত্রান্বসন্তস্তেতি দীর্ঘো ন। যেহপি 
স্পশর্দশীভাদয়োহন্ুদাভভিতস্তেভ্যোহপি ন অনুদাত্তডিত ইত্যনুবন্ধনির্দেশা। 
তত্র চ শৃতিপা শপেতি নিষেধাৎ। অতএব শ্যন্নাদয়ো ন। গণেন নির্দে- 
শপাশড। কিন্তু শবেব। চর্করীতঞ্চেত্যদাদে। পাঠাচ্ছপো! লুক্। *. 

২১। শাশধ্যতে ইতি । পরত্বাদস্তরঙ্গতাচ্চায়ডাদেশে কুতে দ্বিত্বম্। 

ইতি যওন্ত প্রক্রিয়া । 
১। ষঙোইচি চেতি। ঘড। সাহচধা দচীতি প্রত্যয়ে! গৃহাতে ন তু শুত্যাহারঃ | ক্ষবরি্া্েত্যভোহত্র 

লুগন্ধবর্ততে। তদাহ। অচ্গ্রতায়ে লুক শ্যার্দিতি। চকারেণ বছুলং ছন্দসীতাতে! বহুল মিত্যন্ুকুষাত- 
ইত্যছ। বহুলং লুক্ স্যদিতি। কেচিত্তু ছন্দসীত্যনুকর্ষস্তি তেষামপি কচিদ্তাবায়।ং যঙ্লুগ্ ভবত্যেব । 
ভুহগবোরিতি গুণনিষেধে সিদ্ধে বেভুত্বিতি ছন্দসি শিপাতন।জ্ জ্ঞপকাৎ। এত্চ্চ মূলে এব শ্কুটী- 

'ভবিষ্যতি। অনৈমিত্তিকোহয়মিতি। অচ্প্রত্যয়ে বিধীয়ম।নে! যঙ্লুক তু তন্গিমিত্তথব। তেন 
' লোনুবঃ পোপুব ইত্যাদে। ন ধাতুলেপ ইতি নিষেধঃ সিধ্যতি। ঘডভ্তত্বাদিতি" সম্যভোরিতি বনী 
ন তু সপ্তদী অন্তথা ধডে। লুক! লুপ্ততেন প্রত্যয়লক্ষণা প্রবৃত্তেদিং ন স্ত।দিতি ভাবঃ। ন চাঙ্গাধিকার- 
বিছিতকাাক্তৈব ন লুমতেতি নিষেধাদ্ দ্বিত্বমত্র প্তাদেবেতি সপ্তমীপক্ষেহপি নির্দিষ্ট ইতি বাঁচাম্। 

২১। ধকারাদি কিৎ ডি প্রত্যয় পরে থাকিলে শাঙধাতু স্থানে অযধঙ আদেশ 

হয়। শাশয্যতে। অভ্যাসের হ্বস্ব হয়। তৎ্পরে গুণ হয়। ডোচৌকাতে। 
€তোতৌ কহে ইতি যড্গ্রকরণম্। 

ক *(৩৯) 



৩০৬ সিদ্ধাস্তকৌমুদী | 

২। যডোোবা। ৭1 ৩। ৯৪। 

যঙন্তাৎ পরম্য হলাদেঃ পিতঃ সার্ববধাতুকম্য ঈড়.বা স্যাঁ। ভূকবোরিস্তি 
শুণনিষেধো যড্লুকি ভাষায়াং ন। বোভূতু তেতিক্তে ইতি ছন্দসি 
নিপাতনা। অতএব যই্লুগ্ ভাষায়ামপি দিদ্ধঃ। ন চ যঙ্লুক্যপ্রাপ্ত 
এব গুণাভাবেো নিপাত্যতামিতি বাচ্যম্ । প্রকৃতিগ্রিহণে যড্লুগন্তশ্তাপি 
গ্রহণাৎ। দ্বিপ্রয়োগো দ্বির্ববচনং ষাষ্ঠটমিতি সিদ্ধান্তাৎ। বোভবীতি, 

ন লুমতেত্যেতা্াঙ্গাধিকারো! ন গৃহাতে কিজ্ত আঙ্গমনাঙ্গং বা প্রতায়ে পরতঃ পূর্পন্ত বিধীর়মানং 

সর্দমিতি সিদ্ধান্ত।ৎ। অন্যথা রাজপুরুষ ইত্যাদৌ নলোপো! ন স্তাৎ ত্বছুক্তরীতা। প্রতায়লক্ষণপ্রবৃত্তো 
ভন্বেন পদত্ববাধাং। যদাপোক।চ ইতি বিধীয়মানদ্বিত্বং শৃতিপা শপেতাদিনা! নিধিধাতে তথাপি 
তৎল্ঞাদেব। গুণে! যগ্লুকে।; রুশ্রিকে। চ লুকি ইত্যাদাত্যাসকাযাবিধিভিদ্ধিত্।নিষেধস্ত জ্ঞাপনাৎ। 
প্রতায়েতি। প্রতায়ে ভিন্রং দ্ৃশ্তাতে খতেরীয়ঙ, উত্ভা দিষু অপ্রতায়েহপি দৃশ্ঠতে চিরঙ।দিধু। এবক যঙে 

লুকি গ্রত্যয়লক্ষণেন যঙাশ্রিতভিত্ব প্রযুক্তকার্য/মাত্মনেপদমত্র ন শঙ্ক্যমিতি ভাবঃ। ডিত ইত্যানুবন্ধ- 
নির্দেশাদিতি গপরিহারন্তরত্র নোক্তঃ | শীঙার্দীনামিন তুইতভ্যাদিধ।তুনামন্ুবদ্ধেনানির্দিষ্টতাদ্ ষঙে। 
গুকাবন্ত প্রতায়ানুবপ্ধত্বেন সমুদায়াননু বন্ধতাৎ যওস্তে।হপি ধাতুরম্বন্ধেনানির্দি্ট ইতি বোধ্যম্। সুদৃষদ্িতি। 

শোভন দৃষদোহশ্মিন্নিতি বন্তত্রীহৌ দৃধচ্ছনদ। জসন্তঃ | দীর্ঘো নেতি। অসিতি প্রতায়োহপ্রতায়- 
শ্চুন্তীতি । প্রতায়স্তানাধারণকঝপানাশ্রয়ণাৎ প্রত্যয়লক্ষণেনাসন্তত্বাতাবাদিতি ভ।বঃ। তেভ্যোহগীতি | 
থে তনুদাত্তেতঃ প্রতায়লক্ষণং বিনৈব ডিতশ্চ তেভ্যে।হপীত্যর্থঃ। অদাদৌ পাঠাদিতি। তথ! 
অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইত্যনেন যগ্লুগন্তাৎ পরস্ত শপে! লুগিত্যর্থ? । 

২। যডে! বেতি। নাভ্যান্তস্তাচীতি হুত্রাৎ পিতি সার্বধাতুক ইতি উতো বৃদ্ধিরিত্যতো! হলীতি 
চানুবপ্ততে। প্রুবঈটুচ। তদেতদাহ। যডভ্তাদিত্যাদদি। ধঙে! লুকাপি প্রতায়লক্ষণেনাত্র যওভ্তত্বম্ । 

১। অচ্ প্রত্যয় পরে থাকলে যর লুক্হয়। চকার নির্দেশ দ্বারা অচ প্রতায় 
পরে না থাকিলেও বন্ুপ্প অর্থাৎ অনেক স্থানে লুক্ হইবে। এই বৈকল্পিক যঙনুক 
অনৈমিদ্তিক' অতএব অন্তরঙ্গত্ব তেতু প্রথমেই লুক হইবে। তদনস্তর প্রতায় 
লক্ষণ দ্বারা বওন্থত্ব হেতু দ্বিত্ব, 'অভ্যাসকার্ধা ও ধাতুত্ব হইবে, তৎ্পরে তাহার উত্তর 
'লটার্দি বিভক্তি হইবে । “শেষাৎ ক্রি” এই হ্ত্র দ্বারা পরন্মৈপদ হয়। “অঙ্জ- 
দত্তেত:” এই হ্যত্র দ্বারা ডিত্বের প্রত্যনন ৪ অগ্রতাধের সাধারণত্ব এবং প্রত্যয় লক্ষাণের- 

অপ্রবুন্তি হেতু আত্মনেপদ হইবে না। যেস্কলে গ্রতায়ের অপাধারণ রূপ আশ্রিত : 
হইবে, সেইস্থলেই প্রত্যর লক্ষণের প্রবুন্ধি হইবে । অতএব "স্থদৃষৎ প্রাসাদ এন্লে : 
“অত্বসস্তস্ত” এই স্থত্র দ্বার! সুদূষৎ শবের উত্তর জসের প্রত্যয়লোপ লক্ষণ করিয় 
দীর্ঘ হইবে না। স্পদ্ধ ও শীঙ প্রভৃতি যে সক্গল অনুদান ও ডিৎধাতু তাহাদের 
উত্তরও আত্মনেপদ হইবে না। কারণ “অন্তদান্ততিতঃ* এই সুত্রে অন্থুবন্ধ নির্দেশ, এবং 
“শতিপা শপ” এই সুত্র দ্বারা নিষেধ হইতেছে । অতএব সেস্থলে গণ ছারা নির্দেশ 
হেতু শ্বন্ প্রভৃপ্ঠি প্রত্যয় না হইয়া শপ্ই হইবে। গ্চকরীতঞ্চ” ইভা স্থলে ' 
যঙ্লুগন্তের অদাদিগণ মধ্যে পাঠ হেতু শপের লুক্ হইবে ॥ ০০৪০ 
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কোভোভি। * বোভৃতঃ ॥ বোভৃবতি। ' ক্টেভবাঞ্চকার।+ বোভবিতা। 
অরোভবীতু, *অবোভোশু।+ অবোভূতাম্ |" অবোভবুঃ। বোড়ুয়াৎ। 
বোভূয়াতাম্। বভুয়াস্তাম্ । গ্রাতিস্থেতি সিচো লুক । যঙে৷ বেতীট্ 
পক্ষে গুণং বাঁধিত্বা নিত্যত্বাঘুক্॥ অবোতৃবীত, অবোডভু। অবো- 
ভূতাম্। অভ্যন্তাশ্রয়ো জুস্। নিত্যত্বাুক্। অনোভূবুঃ ৷. অবোভবি- 
ফ্যদিত্যাদি । পাস্পদ্ধীতি, পাস্পদ্ধি । পাস্পদ্ধঃ । পাস্পর্দতি | 
পাস্পত্র্সি ।  পহুঝল্ভ্যো” হেদ্ধিঃ । পাস্পদ্ধি। লঙ্ । অপাম্পৎ? 
অপাস্পর্দ। সিপি। দশ্চেতি রুত্বপক্ষে । “রো! রি”। অপাস্পাঃ। জাগাদ্ধি। 
জাঘাৎসি। অজাঘাত। সিপি। রুত্বপক্ষে । অজাঘাঃ । নাথু। 
নানাত্তি। নানাত্তঃ। দ্ধ। দাদদ্ধি। দাদদ্ধঃ। দাধৎসি। অদাধৎ। 

এতেন যন্ন্ত।দ্বলার্দিপিৎ দাবিধাতুকং ন সম্ভবন্তীতি ষঙশব্দেন ষওলুগন্ত" লক্ষ্যত ইতি বাখা।নং পরাস্তম্। 
উক্তরীতা। যওভ্ত ত।নপায়াৎকঞ্চ যওস্তা দ্বলাদি পিন্ন সম্ভব ভীতি যড়শব্দেন ষণুলুগন্তে লক্ষিতেহপি সন্যঙেপিতি 

ছিতন্তা ফওভ্ভে চগিত।তয়া যঙ্লুগন্তলক্ষণ।য়ং বীজা।ভাবাদাভ্লুকি ছিত্বাভাবপ্রসঙ্গ!দিতি দিক । 
ছন্দসি নিপাতনাদিতি গুণনিষেধে সিদ্ধে নিপাতনমিদং ছন্দস্তেব গুণনিষেধো নান্ঠত্রেতি মিয়মর্থ- 
মিতার্থঃ। বোতুত্িতি। সমুদায়স্ততিরিক্তত(দ্ ভূ্ছবোরিতি গুণনিষেধো ন প্র।প্লোতীতি নিগাতন- 
মিদং ন নিরমবর্থমিত্যাশহ্ক।রামাহ। ন চেভি দ্ধিপ্রয়েগ ইতি । তথা, চ প্রকৃতিগ্রহণে যডঙ্গুগন্তস্ত।পি 
গ্রহণমিত্যেতৎ স্চায়সিদ্ধং নাপুর্নং বচনমিতি ভাবঃ | বেভুবতীতি। অবভ্যস্তাক্িত্যৎ। অবোডৃবী- 
দিতি। কেচিদিহ ভূবেো! বুগিতি সুত্রে ওঃ স্থগীত্যতো। ওরিতানুবর্ততে । তথা চ উবর্ণান্তস্ত ভূবে। 
বুগিতার্থাদ্ গুণে কৃতে বুকঃ প্রাপ্তির্নাস্তীত্যানতো। বুক । স চ পগাভা।ং বাধাতে। তেন বে।তবীর্দিতি 
রূপমানঃ । তচ্চিন্তাম্ । ভুবো বুকো। শিতান্বািতি ভাব্যগ্রস্থাবরোধাৎ। তল্মদ্ব, কা নিত: মা শ্রিত্যা 

ইন্ষিভবতিভ্য।ঞ্চেতি সুত্র প্রত্য।খা।তবতো ভাষ্য কত: ওরিত্যন্ুবন্তনমসম্মরতমেব । আত ইতি 1 »য়মাজ্া 

সভাবমাশক্ক্যাহ। অভ্যান্তাশ্রয় ইতি । অয়ং ভাবঃ। সিজভ্যন্তেতি শুজেণ সিচঃ পরতমাখ্রিত্য তষ। 
জুস্ প্রাপ্তস্তত্তৈবায়ং নিয়মো ন ত্বভ্যত্তাশ্রয়হ্য জুন ইতি । জুঁসি চেতি গুণমাশঙ্কা।হ। নিত্যত্বাদ্ 
বুতি। অবোভুবুরিতি। ন চাত্র পরত্বাদদভাত্তাদতি অদাদেশঃ স্যাদিতি বাচাযম। অজ্তযন্তা শ্রয়- 
জুসোহদাদেশ।পবাদত্বাৎ। পাল্পন্ধীতীতি। স্পদ্ধ সঙ্বর্ধে। দীধোহকিত ইত্যতা।সম্ত দীর্ঘঃ। ব:ঙা 

২ যষুন্তের পরস্থিত হা পিংসংজ্ঞক সার্ববাত্ দির সমানে বিকল্পে ইট্ 
হয়। পভৃস্ুবোঃ৮ এই সুত্র দ্বারা ভাষাতে যঙ্লুক্ পরে গুণনিষেধ হইবে না। 

“বোতৃতু তেতিক্তে” ইতাদি পদ বেদে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব ভাষাতে 
যঙ্লুক্ সিদ্ধ হইল । কিন্তু যঙনুক. স্থলে অপ্রাপ্ত গুণনাব নিপাতনে হয় এরূপ বলা 
যাক ন।। প্রকৃতি গ্রহণ করাতে যঙ্লুগন্তের ও গ্রহণ হেতু দ্বিপ্রয়োগ যে দ্বির্বচন উহ? যাষ্ঠ 

“অর্থাৎ বষ্ঠাধ্যাক্ি মধ্যে সিদ্ধ আছে । বোভবীতি, বোল্তাতি। বোভৃতঃ। বোভুবতি ।. 
“বোভবাঞ্চকার বোৌভবিতা । অবোভবীৎ্, অবোভোৎ্। অবোভভূতাম। অবোভবুঃ । 

র্বাহুয়াৎ। বোভুয়াতাম্। বভুয়াস্তাম্। “গাতিস্থা” এই সুত্র দ্বারা সিচের লুক 
ফ্ইবে।- ৮ষডোবা” এই স্ত্র দ্বারা ঈট্ পক্ষে গুণকে বাধা দির! নিত্যত্ব হেতু বুক্ 



৩০৮ । সিদ্ধান্তকৌমুদী।, 

অদাদধুঃ। অদাধহঃ অর্দ।ধশ। লুডি। অদাদাধীশ) ' অপ্যাদযীশু? 
চোক্কুন্দীতি, চোস্কুন্তি। অচোস্কুন । অচোস্কুন্তাম্ 1 অচোক্কুম্ুঃ ॥ 
মোমুদীতি, মোৌমোত্তি। মোমোদাঞ্চকার । মোমোদিতা। অমোমুগ্গী, 
অমোমোত 1 অমোমুন্তাম । অমোমুছ্ঃ । অমোমুদীঃ, অমোমোঃ- 
অমোৌমোৎ। লুডি গুণঃ। অমোমোদীৎ। চোকুর্তি, চোকুদীতি.॥: 
লঙ তিপ্। অচোকৃর্তর$ অচোকুদ্রাৎ। সিপ্লক্ষে। অচোকুঃ। অচোখুঃ ॥ 
অজোগুঃ। বনীবঞ্ধীতি, বনীবঙ্ক্তি । বনীবক্তঃ। বনীবচতি | অবন্ী- 
বন্ধীৎ। অবনীবন্। জঙ্গমীতি, জঙ্গন্তি। অনুদাত্তোপদেশেত্যন্নাসি- 
কলোপঃ। জঙ্গতঃ। জঙ্গনতি। ন্বোশ্চ। জঙ্গন্মি। জঙ্গন্বঃ। একাজ: 
গ্রহণোক্তত্বান্নেণনিষেধঃ ৷ জঙ্গমিতা । অনুনাসিকলোপস্যাভীয়স্বেনাসিদ্ধ- 
ত্বান্ন হেলুক্। জঙ্গহি। “মো নে! ধাতোঃ”। অজঙগন্। অনুবন্ধনির্দেশাঙ্ 
চেরছ। ্ষ্যন্তেতি ন বৃদ্ধিঃ। অজঙ্গমীৎ। অজঙ্গমিষ্টাম্। হস্তের্য্যভ্লুক্ ॥ 

বেতি ঈডিকল্পঃ। ইড়ভাবপক্ষে বষঘ্তথে।রিতি ধত্বং ঝরে। ঝরি সবর্ণ ইতি বা ধলোপঃ। লিটি পাস্পর্ধাং- 

চকার। লুটি পাম্পদ্ধিতা। লূৃটি পাস্পদ্ধিযাতি। লোটি পান্পদ্ধাতু। পাস্পধু পাম্পদ্ধাৎ পণম্পর্ধাম্ । 

গাম্পর্ধতু । পান্পদ্ধাতি। হে্ধিত্বে ব ধিলোপঃ। লঙি। ইড়।গমপক্ষে অপাস্পদ্ধীৎ। রুত্বপক্ষে ইতি । 
পক্ষান্তরে তু অপাস্পর্খ। অপাস্পর্দ। লিডি। পাম্পদ্ধ্যাৎ। পাম্পর্ধাতাম্। পাম্পন্ধ্য।স্তাম্। লুঙ্তি। 

অস্তিসিচোহপুক্ত ইতি নিতামীট্। ইট ঈটাতি সলোপ: । অপা্পদ্ধাৎ। অপা্পদ্দিষ্টাম্। অপাস্প দ্বুঃ 1 

লৃডি। অপাম্পর্দিষ্যৎ। জাগাদ্ধীতি। গাধূ প্রতিষ্ঠাদৌ। ইট্পঞ্ষে তু জাগাধীতি। জাঘাৎসীতি॥ 

একাচ ইতি ভষ্ভাবঃ। ধস ০খমু। লে।টি। জাগাধীদ্। জাগাদ্ধু জাগাদ্ধ।ং জাগাধতু। লঙি। 
অজাগাধীৎ। অজাঘাৎ। অজাগাদ্ধাম। অজ।গাধুঃ। লুডি। অজাগাধীৎ। অজাগাধিষ্টাম। নাঞ্চ 

নাধ যাচ্ঞাদে । নানাভ্তীতি। ঈীপক্ষে নানাথীতি। দধ ধারণে । উীট্পক্ষে দাদধীতি। লুঙি অতো! 
ছলাদেফিতি ব। বৃদ্ধিং। চোক্ষস্টীতি। ম্বদি আপ্রনপে। ইদ্দিত ইতি নুম্। উঈড়ভাবে ঝরে বর 

সবর্ণ ইতি বা! লোপঠ। লঙি। ঈট্পক্ষে অচোন্ষ-ন্দীৎ। লুঙি তু অস্তিষিচ ইতি নিতামীট ॥ 

আগম হয়। অবোভুবীৎ্, অবোভভূ২॥। আ'বাভৃতাম্। “গাতিস্থা” এই হ্ত্র দ্বারা 
সিচের লোপ হইলে সিচের পরত্বাভাবেও অভ্যস্ত পরত্ব হেতু বিস্থানে জুস্ হয়, এই 
অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, জুস্ অন্যান্তাশ্রয়। নিত্যত্ব হেতু বুক আগম হুইবে। 
অবোভূবুং । অবোভবিষ্যৎ। পাম্পন্থীতি, পাম্পদ্ধি। পাম্পদ্ধঃ। পাস্পন্ধতি ॥ 
পাম্পহিস। প্হুবল্ভ্যো। হেপ্ধিঃ” । এই স্যত্র দ্বারা' হিস্থানে ধি হইবে । পাস্পর্চি। 
লঙ্। অপার্্পৎ, অপাম্পর্দ। সিপপরে। প্দশ্চ” এই সুত্র দ্বারা রুত্ব পক্ষে “রোরি” 
এই স্থৃত্র দ্বারা রকার পরে থাকিলে পূর্ববর্তী রকারের লোপ হইবে। 'অপাম্পাঃ 8 
জাগান্ধি। জাধাৎসি। অজাঘাৎ। সিপ্ পরে থাকিলে রুত্ব পক্ষে অজাখাঃ। 
নাথু ধাতু । নানাত্তি। নানাত্বঃ । দধ ধাতু। দাদদ্ধি। দাদদ্ধঃ। দ্াধৎপি: 
অদাধ্। অদাদধুঃ | অদাঁধঃ) অদাধৎ্। লুঙ পরে। অদাদাধীৎ্,” অনীদধী খঞ; 



তিউন্তষঙ.লক্প্রকরণম | ৩০৯. 

অন্যালাচ্চেতি কুত্বম্। যদ্যপি হো হন্তেরিত্যঞ্তে৷ হন্তেরিত্যনূবর্ত্য বিহিতং 
তথাপি ষঙ্লুকি তবত্যেবেতি ন্যাঁসকারঃ। শৃতিপা শপেতি নিষেধস্নিত্যঃ ॥ 
গুণো বঙ্লুকোরিতি সামান্যাপেক্ষজ্ঞাপকাদিতি ভাবঃ। জঙ্ঘনীতি, জঙ্তবস্তি। 
জওঘতঃ । জঙ্ন্াতি | জগবনিতা । শৃতিপা নির্দেশাজ্জাদেশো ন। জঙ্ঘহি। অজ- 
উ্ঘন্, অজভ্ঘনীৎু। জভ্ঘন্তাৎ । আশিষি তু ॥ বধ্যাৎ। অবধীৎু । অবধিষ্টামি- 
ত্যাদি। বধাদেশস্য দ্বিত্বং ন ভবতি। স্থানিবন্বেনানভ্যাসম্তেতি নিষেধাু । 

তদ্ধি সমানাধিকরণং ধাঁতোর্বিবিশেষণং বনুত্রীহিবলাগ্ু। আই পুর্ববাত্ত, আডে। 
যমহন ইত্যাত্মনেপদম। আজঙ্ঘতে ইত্যাদি । উৎপরস্তেতি তপরত্বান্ন 
গুনঃ। হলি চেভি দীর্ঘস্ত্র হ্যাদেব তশ্যাসিদ্ধত্বেন তপরহ্থনিবত্ত্যত্বাযোগাৎ। 

অচোন্যুন্দী*ঘ। অচোক্ন্দিষ্টাম। মোমুদীতীতি। মুদ হর্ষে। নাভ্যন্তস্তাচীতি লঘুপধগ্ডপনিষেধঃ ॥ 
মোমেোদিত্েতি । নচাজ্ ন ধাতুলেপ ইঠি গুপ/নিষেধঃ শঙঞ্চাঃ। বহুলগ্রহণেন প্রাপ্তল্ত যগুলুকে।হনৈ- 
সিত্তিকত্বৎ। লুরি গুণ ইতি। সিজ্ননত্তকোহয়ং গুণান্তেন নাত্যন্ত গ্য।ঠীতি নিষেধে! ন শঙ্কনীয় ইত্তি, 

জাবঃ। চোকুত্তীতি । কু্দ খুপ্দ গুর্দা গুদ ত্রীড়াঘাম্। লি তিপি। গঈট্পক্ষে অজোকৃদাৎ। অজো গৃদ্দাৎ্ । 

পক্ষে অচোকৃরিতি.। দশ্চেতি রুত্বপক্ষে ইতার্থঃ। বনীবর্ধীতীতি। বঞ্চু গতৌ।। নিত্যং কৌটিল্যে 
গতাবিতি যঙড্। নীষক্কীতাভা।সম্ত নীগাগমঃ। যঙে লুক লুপ্তহ।ৎ ন জদশ্রতো নলোপঃ।॥ বনীবজ্ 
ইতি তসোভিত্বাদিহ স্যদেবানিদিতমিতি নলোপঃ। লে!টি বনীবঞ্ষীতু। বনীবভ্ক্। বনীবক্তাৎ 
বনীবক্তাং, বনীবচতু । বনীবঞ্ধি। বনীবধধানি। জঙ্গমীতি। নুগতোহনুনাসিকান্ডঙ্চেতি মুকৃ ॥ 
জংগ্তীতি। গমহনেত্যুপধ(লে(পঃ। অজংগন্লিতি। ইঈট্পক্ষে ত্বজঙ্গমীতি। অজঙ্গতাম্। অজঙগ্া,3 1 
আজঙমীৎৎ। অজঙগতম্। অজঙগত। অঞ্ঞঙ্গমম্। অজগস্ব। অলঙ্গগ্া। সামান্য।পেক্ষেতি । অয়ং 
ভাবঃ। একাচে ইতাব্রৈকাজগ্রহথণাদাঙ লুকি ছ্িপপচনং ন কুত্রাপি প্রাপ্পোতি। তথা চ $পো যঙওলুকো!- 
রিতাভাসন্ত বিধীরমানে। গুণে! দ্বিপণচনং বিনা নিবেশমলভমান: আন শতিপা শপেতি' স্বেধষ।মপি 

নিষেধাশাং কচিদ্যঙ লুক্যপ্রবৃত্তিং জ্ঞাপয়তীতি । তথা চ প্রযুজ্যতে। রাজ। বুত্রং জজ্বনদিত্যাদি । 

চোস্থুন্দীতি, চোস্বত্তি | অচোস্কুন । অচোক্কুত্তাম্। অচোক্কুন্দুং। মোমুদীতি, 
মোমোক্তি। মোমোদাঞ্চকার। মোমোদিতা। অমোমুদীৎ» অমোমোৎ। অমে।- 
মুস্তাহ। অমোমুহঃ । অমোমুদীঃ, অমোমোঃ, অমোমোতৎ। লুঙ্পরে গুণ হয়। 
অমোমোদীৎ। চোকৃত্তি, চোকুদ্দীতি। লঙ্তিপ্। অচোকৃর্, অচোকুদ্দীৎ। সিপ্ 

.পক্ষে। অচোকুঃ। অচোখুঃ । অজোগুঃ । বনীবধ্ধীতি, বনীবঙ্ক্তি। বনীবজ্ঞঃ। 
ৰনীবচতি। অবনীবঞ্কীৎ, অবনীবন্। জঙ্গমীতি, জঙস্তি। “অন্দাত্তো পদেশে” 

: এই হুত্র দ্বার। অন্ুনাসিক বর্ণের লোপ হয়। জঙ্গতঃ। জঙ্গনতি। পন্কোশ্চ” এই 
ত্র দ্বারা নকাত্ম অন্তে আদিষ্ট হইবে । জঙ্গন্মি। জঙগম্ব:। একাচ্ গ্রহণোক্তত্ব হেতু 
ইট. নিষেধ হইবে না। অন্গমিতা। আভীয়ত্ব হেতু অনুনলাসিক লোপের অগিদ্ধ 

হওয়াতে হির লুক হইবে না। 'জঙ্গছি। “মোনো। ধাতোঃ” এই সুত্র স্কার। মকার 

স্্টনে নক)রাদেশ হয়। অনঙ্কনূ। অন্থবন্ধ নির্দেশ হেতু চিস্থানে অঙ্ হইবে না। 



৩১৩. সিদ্ধান্তকৌমুদী ।- 

চঞ্চুরীতি, চঞ্চত্তি । চখতঃ । চঞ্চুরতি | অচঞ্চুরীত “অচঞ্চঃ ৪. 
চঙ্খনীতি, চজ্ঘন্তি। জনসনেত্যান্থমা। চঙ্ঘধাতঃ। গমহনেত্যুপধালোপঃ রি 
চঙ্খতি। “ চঙ্াহি। চঙ্গনানি। অচঙ্গনীৎ, অচঙ্গন্। অচগ্থাতাম্? 
অচঙ্ধ্ই। যে বিভাষা। চড্খায়াৎ। চত্খন্যাৎ। অচঙ্খানীত। উতো। 
বৃদ্ধিরিত্যত্রে নাভ্যস্তশ্যেত্যন্ুবৃত্তেরতো। বৃদ্ধিন্ন। যোধষোতি, যোযবীতি । 
অযোধবীত, অযোধোণ্। যোযুয়া। আশিষি দীর্ঘ: । যোযুয়াৎ। অধোধাবীশু। 
নোনবীতি, নোনোতি । জাহেতি, জাহাতি । ঈ হল্যঘোঃ। জাহীতঃ । ইহ 
জহাতেশ্চ । আ চ হৌ। লৌপো যি। খ্ুমাস্থা। এর্লিভীত্যেতে পঞ্চাপি ন ভবস্তি 
শৃতিপা নির্দেশাৎ। জাহাতি । জাহাসি, জাহেষি 1 জাহীথ2 | জাহীথ। জাহীহি! 

ত্বিত্বং তুনতভবতীতি। বধ্যাৎ অবধাদিতাত্র কুত্তদ্বিব্বচনস্ত হনো বধ, লিঙ লুঙি চেতি বধাদেশাৎ 
পুনদ্ধিত্বং ন ভবতীভ্যার্থঃ। তত্র হেতুমাহু। স্বানিবন্বেনেতি। আঙউ্পুব্াদিতি। প্রকৃতিগ্রহণে ঘঙ 

লুগন্তস্তাপি গ্রহণািতি ভাবঃ। চঞ্চৃর্তীতি। চরতির্গতৌ ভক্ষণে চ। চরফলেশ্চেতাভ্যাসম্ত নুকৃ। 
উৎপরশ্ঠাত ইতুত্বম। হলি চেতি দীর্ঘ: । অচঞ্চ,রিত্যত্র তু পগাস্তবিষয়ত্বাদ্ে(রুপধায়। ইতি দীর্ঘঃ। 
চক্ধনীতি। খন অবদারণে। চত্খাত ইতি বত্ত. কেচিদ্জাতুগ্রহণেন কৃতং কাধ্যং যঙলুকি বেতি, 
জনসনেতা ত্বাভাবেহন্ুনাসিকন্ত ধ্কঝলে।রিতি দীর্ধোহপি ন ভবতি। ক্ষিপ্লাহচর্যযাদ্ধি ঝলাদিঃ কৃদেব তক 

গৃহতে ন তু তিঙিতি অভ্যুপেতা চঙ্থান্ত ইতি রূপমাহল্ঞদযুক্তম্। ধাতুগ্রহণেন কৃতন্ত যঙলুক্য প্রবৃত্ত, 
মান।ভাবাৎ। সতাপি প্রমাণে আহং বেতি বিকলপোক্তা চঙ্ঘখভত ইতি রাপং কেন বার্ধাতাষ্। 

যচ্ছচোক্তমনুনাসিকহ্যেতি সুরে ক্কিপ্নাহচর্যজ্ ঝল।দিরপি কদ্ব গৃহত ইতি তঙ্গপাযুক্তমেব । বদি স্থি 
কুদেব কিপ্নাত্তদা সাহচরধধো।কিঃ সঙ্গচ্ছেত। কিন্ত কৃতিন্নোহপি অস্তেবাচারক্িপ্। অতএব রাজানঠি 
চর্দ।ণতি ইত্যান্বৌ মাধবাদিভিঃ কিনিমিতে। দীর্ঘ ডক্তঃ। চক্ধাদীতি। হেরপিত্েন ডিত্বাজ্জনসনেত্যাত্বম্॥ 

“ন্ধান্ত” এই সুত্র দ্বারা বৃদ্ধি হইবে না। অজঙ্গমীৎ। অজঙ্গমিষ্টীম্। হন ধাতুর উত্তর 
যঙ্লুক। তৎপরে "অভাসাচ্চ৮ এই স্তর দ্বার কুত্ব অর্থাৎ হ স্থানে ঘ। ঘযদ্যপি 

“ভোহান্তেঃ” এই হ্ত্র হইতে হন ধাতুর অনুবুত্তি হইয়! বিহিন্ত হইয়াছে তথাপি যঙ্লুক 

বিষয়ে ও হইবে, ইহ] ভ্াসকারের মত । *শতিপা শপা” এই শ্বত্র দ্বারা যে নিষেধ উহ্থা 

অনিত্য। “গুণো যঙ্লুকোঃ” এই সুত্র দ্বার! সামান্তাপেক্ষা বুঝাইতেছে । জজ্ঘনীতি, 
জতবস্তি। জজ্ঘতঃ। জংঘ্রতি। জজ্বনিতা। শতিপ্ নির্দেশ হেতু জাদেশ হইবে না। 
জত্বঘহি। অজজ্বনীৎ। অজজবন্। জজ্বন্তাৎ । আশীর্লিডে বধ্যাৎ। অবধীঞ্চ।.. 

অনধিষ্টাম। ইত্যাদি । বধাদেশের দ্বিত্ব হয় না। স্থানিবত্ব হেতু “অনভ্যাসন্ত+” এই 

কুত্র দ্বার নিষেধ হইবে । উহা সমানাধিকরণ ধাতুর বিশেষণ। বন্ত্রীহি সমাস বলে: 
আঙ্পুর্ধক হইলে “আঙে! যমহন+” এই সুত্র দ্বারা আত্মনেপদ হইবের, “আজবব্রা 
ইতাদি ॥- “উৎপরন্ত+ এই হুত্র ছারা তপরত্ব হেতু গুণ হয়। “হলি ৮৮ এই, 
সুত্র কার দীর্থ হইবে। তাহার অসিদ্ধত্ব ও তপরত্ব নিবৃত্তির. অযোগ.হেতু চুরি). 
চঞ্চভ্তি।  চঞ্চতঃ | চঞ্চুরতি। অচঞ্চুরীৎ। অচ্চ,১। চক্জনীতি৭", 'চজক। .. 



তিওভ্তধগড লরুক্প্রকরণম্। ৩১১. 

অজাহেত। অজাহাত। অজাহীতাম্। অজাঙ্টঃ। জাহীয়াৎ। আঁশিষি। 

জাহায়া। অর্জাহাসীৎ। অজাহাসিষ্টাম্। অজাহিষ্যৎ। লুকা লুপ্তে 
প্রত্যয়লক্ষণাভাবাৎ স্বপিস্যামীত্যুন্তং ন। রুদাদিভ্য ইতি গণনির্দিষট- 

্বাদিণ্ ন। সাম্বপীতি। সাস্বপ্তি। সাম্বপ্তঃ। সাম্পতি । অসাম্বপীশু, 

অস্সান্বপ্।. সাস্বপ্যাৎ। আশিষি তু। বচিন্পীতুযুক্তম্। সান্থপ্যাণু। 

অসাস্বা সীৎ, অসাস্বপীশু। 

অচঙ্থ।নীদিতি। অআতে। হলাদেরিতি যব বৃদ্ধিং। জাভেতীতাদি। হাঙ্হাকোন্তল্যানি কপাণি। 

তি্বপ্রযুক্তস্তাক্মনেপদস্ত যঙ্লুকাপ্রবৃত্তেঃ । ভূঞামিদিতি হা ইত্বস্ত প্রনিমিত্তাভাসস্তৈব বিহিতব।চ্চ। 

'সচ অকিত ইতি নিধেধেন হাকো[হভ্য!সস্ত দীর্ঘ! দুর্লভ ইতি কথমুভয়ে।স্্ল্যরূপতেতি শঙ্ক্যম । অকিত 

ইতাত্র হি নশি্দ্যতে কিদ্গ্তাভ্যাসগ্তেতি বহুত্রীহিরাঞ্রীয়তে তেন দ্ি:প্রয়োগো বিবচনং যাষ্টমিতাভাপ- 
খমান্ধাতোং কিত্বে অতা।সশ্ত কিস্ত্েপি বনীব্কীতা।দ।নিব কিন্বাভাবান্ন দোঁষঃ। কিঞ্চ দ্বিত্/ভাবে 

কেবলল্তার্থবন্েঘপি দ্দিত্বে সন্তি সমুদায় এবার৫বানিতি হি সলীসম্মতন্। তথ] কিত্বমপি সমুদ্ণয়্ৈনাস্তর 
দ তু প্রত্যবয়বমিতি নান্তঞোেব দীর্ে প্রতিবন্ধঃ। জাহীয়াদ্দিতি। ঈ হলাঘোরিতীত্বম। লুকা লুপ্তইতি। 

লর্ববিধিভ্যো। লুখ্বিধেব্বলীয়স্তব।দকুতবৃাহপরিভাষয় চ লুক: পুসনং ন শঙ্কামেবেতি ভাব2।॥ উত্বং নেতি। 
ফলিতার্থকথনমিদং স্বপিশ্তমীত্য।দিন। বিধীয়ম।নং ষসম্প্রস।(রণং তন্েত্যর৫থঃ | অসান্বাপীর্দিতি। অতে! 
হল।দেরিতি বিকলেন বৃদ্ধি | 

শপ পপ জলা ৩ পাশ পি শপ পপ টপ পপ পা পর সপ আপ ইশ শী শপ বা আন শপ শ 

“জন সন" এই স্তর দ্বারা আকার হইবে । চঙ্ষাত। “গম হন” এই হুত্র দ্বারা 

উপধার লোপ হয়। চঙ্খতি। চঙ্খাহি। চঙ্খনানি। অচঙ্খনীৎ, অচঙ্খন্। 
অচঙ্থাতাম্। অচঙক্ষুঃ। “যে বিভাষা” এই হ্যত্র দ্বারা আকার হইবে। চঙ্ঘায়াৎ। 

চঙ্ঘগ্তাৎ। অচঙ্ঘনীৎ, অচঙ্যানীৎ। “উতো বৃদ্ধি” এই সুত্রে “নাভ্যন্তস্ত*ঃ এই 

ংশের অন্ুবুণ্তি তেতু-উকারের বুদ্ধ হইবে না । যোযোতি, যোষবীতি। অযোষবীতৎ, 
অযধোযোৎ্। যোষুয়ৎ । আশার্লিঙে দীর্ঘ হয় । যোষুয়াৎ। অযোধষাবীৎ্, 
নোনবীতি। নোনোত্তি। জাহেতি। জাহাতি। “ঈ হল্যঘোঃ” এই কুত্র" দ্বার! 

দীর্ঘ ঈ হইবে। জাহীত:। এনস্থলে “জহাতেশ্চ”” “আচ হো পলোপো। ফি” 
দ্ুমাস্থা” '“এপ্িডি” এই পাঁচটা স্যত্রের প্রবৃত্তি হইবে না। কারণ শতিপ্ দ্বার! 
নির্দেশ হইয়াছে । জাহেতি, জাহাতি। জাহাসি। জাহেসি। জাহীথঃ। জাহীথ। 
জাহীহি।. অজাঁহেৎ। অজাহাৎ। অজাহীতাম্। অজাহুঃ। জাহীয়াৎ। আশীর্লিঙে 
জাহায়াৎ পদ হুইবে। অজাহাসীৎ। অজাহাসিষ্টাম। অজাহিষ্যৎ। লুক্ দ্বারা লুপ্ত 
হলে প্রচাফু লক্ষণের অভাব হয়। পস্বপি স্বমি” এই সুত্র দ্বারা উকার হুইবে না। 

রিদারিতাঃ, এই স্তর দ্বার! গণ নির্দেশ হেতু ইণ্ হইবে না। সাম্বপীতি। সান্বপ্ডি। 
সাই .লাব্বপতি। অসান্বপীৎ, অপাস্বপ্। সাস্বপ্যাৎ। আশিলিঙে, বচন্পিপ 
ইহাধি হর ধান উকার হইবে। লানুপ্যাৎ। . অসাস্বাপীৎ, অসান্বপীক্ছ।... 



৩১২ .... সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

৩। রুশ্রিকৌ চিলুকি। ৭1 ৪81 ৯১ 

খডুপধস্থ ধাতোরভ্যাসম্য কক্ রোক্ এতে আগমাঃ সথযর্্যঙ্লুকি। 
৪। খতশ্চ। ৭ ৪। ৯২। 

ধদন্তধাতোরপি তথা। বর্বৃতীতি, বরিবৃন্ীতি, বরীবৃতীতি, বত, 
ধরিবর্তি, বরীবন্তি। বর্ববৃত্তঃ। বর্ববৃততি। বর্ববর্ভীমাস। .বর্ববর্তিতা। 
গণনির্দিষ্টত্বাস্ন বৃস্ত্যশ্চতুর্ভ্য ইতি ন। বর্ববর্তিষ্যতি | অবর্বৃতীত । অবর্ববর্ী | 
সিপি দশ্চেপি রুত্বপক্ষে রো রি। অবর্ধবাঃ। গণনির্দিষ্টত্বাদঙ ন। 
অবর্বভ্তীৎ। চর্করীতি, চর্কর্তি, চরিকর্তি, চরীকর্তি। চকৃতঃ। চক্রর্ণতি। 

ও। রুগ্রিষ্ষৌ চেতি। চকারেণ রাগৃদুপধন্তে ভাতে রীগন্ুকুষ্যতে । রুক উকার উচ্চারণার্থঃ। 
৪1 খতশ্চেতি। খতাংনুবর্তষানমঙ্গং বিশেষ্যতে । খনত্তন্যদত্য যোহভ্যাসম্তস্যেতার্থঃ | খদস্ত।- 

দ্ধাতোরিতি পাঠস্তত ফলিতার্কখনপরতয়! নেয়ং। লোটি। বর্ধৃতীতু ॥। বর্বর । ববৃতাৎ। 

ঘবৃতাম্। বরৃতিতু। বর্দ্ধি। অঙেতি। পুধালগিছ্াতাঁদীতানেন । ডুকৃঞ করণে । চক়য়া- 
দিতি । সার্সবধাতুকত্দকৃৎনার্ধেতি নন দীর্খঃ । লুডি । সিচি বৃদ্ধিরিতি বৃদ্ধিঃ। অচর্কারীৎ। 

অচর্ক(রিষ্টাম্ । অনর্কারিসুঃ। অচর্ক।রীঃ। চার্কভ্ীতি। ইট্পক্ষে চাকরীতি। লোটি চাকরীতু। 

৩। যঙ্লুক্ প্রতায় পরে থাকিলে খকারোপধ ধাতুর অভ্যাসের স্থানে ক্ুক্, 
রিকৃ ও রীকৃ এই তিনটা আগম হয়। 

৪1 যঙ্লুক্ প্রত্যয় পরে থাকিলে খকারান্ত ধাতুর অভাসম্থানে রুক, 
রিক ও রীফ্ আগম হয়। বর্কৃতীতি। বরিবৃতীতি। বরীবৃতীতি। ব্বস্তি। 
বরিবর্তি। বরীবস্তি। ববৃতঃ, বরিবৃতঃ, বরীবৃতঃ । ববৃততিতি, বরিধুততি, বরীবৃততি । 
বর্ধভীমাস, বরিবর্তীমীস, বরীবর্ামাস। বর্বর্তিতা, বরীবন্তিতা। গণপনির্দিষ্টত্ব 
হেতু পন বুস্তাশ্চতুর্ভাঃ” এই সুত্র দ্বারা ইটু নিষেধ হুইবে না। বর্বর্তিষাতি। 
অবর্বতীৎ অবর্বৎ। শিপ্পরে “দশ্চ” এই স্থত্র দ্বারা কুত্ব পক্ষে “রোরি” এই স্তর 
দ্বারা গর পরে থাকিলে রকারের লোপ হুইবে । অবর্বাঃ । গণ মধ্যে নির্দেশ হেতু অঙ্ 
হইবে না। অর্বর্তীৎ। চর্করীতি, চক্কর্তি, চবিকন্তি, চরীকর্তি। চকু'তঃ। চক্রতি। 
চর্করাঁঞ্চকার। চক্করিত।। অচর্করীৎ। অচর্কঃ। চক্ক়্াৎ। আশীর্লিঙে রিঙ হয়। 
চত্র্তিয়াৎ। অচর্কারীৎ। পখতশ্চ” এই হত্র দ্বারা তপরত্ব হেতু এস্বলে রুকাদি 
হইবে না। কৃ ধাতু বিক্ষেপ বুঝায়। চাকর্তি। তাতর্তি। তাতীর্ভঃ। তাতীঙ্ছি। 
তাতরাণি। অভাতরীৎ। অতাতঃ। অতাতীর্তীম। অতাতরুঃ। অতাতারীত। 
অতাতারিষ্টাস্। খ ধাতুর যঙ্নুক্ পরে দ্বিত্ব তৎপরে অভ্যাসের উরত্ব উ.রপরত্ব হত -।* 
"হলাদিঃ শেবঃ” এই হ্ত্র দ্বারা অভ্যাসের আদিস্থিত হলই অবশিষ্ট থাকে, অন্ত 

হলের লোপ হয়। পরে রুকাগম হয়। রিকৃ ও রীকৃ আগমের স্থানে “অভাস- 

স্তাসবর্ণঃ৮ এই হুত্র দ্বারা ইয়ঙ আদেশ হয়। অরর্তি। অরিয়র্তি।' »অররীতি। 



ভিডস্তঘঙ্লুক্প্রকপ্নণষ্ । ৩১৩ 

চর্করাঞ্চকখর |" চর্করিতা । অচর্করীৎ, অন্টর্চ। চক্বপা। আশিষি 
রিঙ। চক্রিক়াই। অচর্কবারীত। খতশ্চেতি.তপরত্বাক্নেহ। কৃ বিক্ষেপে। 
চাকরি । তাতর্তি। তাতীর্তঃ। তাতিরতি। ততীর্হি। তাতরাণি। 
'অতাতরীৎ, অতাতঃ 1. অতাতীর্তীম্। অতাতরুঃ। অতাঁতারীশু। অতাঁতা- 
রিষটামিত্যাদি। অর্তেধ্যভ্লুকি দ্বিত্বেহভ্যাসস্ঠোরত্বং রপরত্বম্। হুলাদিঃ 
শেষঃ1 রুক্। রিগ্রীকোস্ত অভ্যাসম্তাসবণণ ইতি ইযভ। অরর্তি, অরিয়র্তি, 
আররীতি, অরিয়রীতি। অঞ্চতঃ। অরিযৃতঃ। বি। অশু। যণ্। 

করত, 1 চাকীত্তাৎ। চাকীর্ত'ম্। চাকিরতু । চাকীহ্হি। লি অচাকরীৎ। অচাকঃ। অচাকীর্ভম্। 
অচাকরঃ1। লিডি। চাকীধাৎ। আশিষি তু চ।কীর্য/স্তাম্। লুর্ডি। অচাকারীৎ। অচাকারিষ্টাম্। 
এবং তাতরীভীত্য।দি । অর্তেরিতি । ভোৌব(দিকজৌহোত্যাদিকয়োগ্রহুণম্। উরদত্বমিতি। কেচিজ্তু 
গুণে! যঙ্লুকোরিত্যভ্যাসম্য গুণমাহঃ। ফলে তু নবিশেধঃ। রিগ্রীফেনক্বিতি । এব অরিয়স্ডাতি 
কূপশুতয়োস্তলামিতি ভাবঃ। আরতীতি। রোরোভি চোঁপে টুলোপ ইতি দীর্ঘঃ। দীর্থোহাকড 
ইতি দীর্ঘস্ত নবতি কিন্বাৎ। আঅরিয্তীতি। পরত্বাৎ পূর্ববমিয়উ, ততো] যণ্ রিগ্রীকোম্তলামিদম্। 
ঘধ্যমোতমক়োস্ত অরধি অরিয়র্ধিং অররীধি। অরিয়রীষি অধ থঃ অরিযখঃ অরশ্নি অরিয়র্ন্দি অররীমি 
অরিক্পরীমি অর্থবঃ অরিধৃবঃ লিটি অররাঞ্চকার। রিগ্রীক্ম্ত। অরিয়রাঞ্চকার । লুটি। অররিতা। 
রিগ্রীকোস্ত অরিয়রিতা। অররিধ্যতি । অরিয়রিধ্যতি | অরর্ভ। অরিয়র্ত । অঞ্চতা্। 
অন্সিতৃত্ভ।ৎ। অঞ্চত।ম্। অরিযতাঁম্। অরিষতু। অঞহি। অরিষৃহি। অররাণি। অরিয়রাণি। 
'অআররাব। অরিয়রাব। লডি। আ।রঃ। আরিয়ঃ। খআররীৎ। আরিয়রীৎ। আঙখ্তাম্। 

আরিথতাম্। আররুঃ। আরিয়রুঃ। আরিয়ঃ। আররীঃ। আরিয়রীঃ। আঞঙ্তম্। আরিযতম্( 

আঞ্চত। আরিযৃুত। আররম্। আরিয়রম্ । আঞ্চব। আরিযুব। বিধিলিডি অখয়।ৎ ॥ 

অরিষ্য়াথ। অঞ্য়াতাষ্্। অরিষরাতাম্। অঞ্যুঃ। লিডীতি। আশীর্লিভীতার্থঃ। *অরিষ্য়াদিতি। 

নরিগ্রে(কে): অরিষূ ইতি স্থিতে লিঙি রি. । বহিরঙ্গত্েন রিডেোহসিদ্ধত্বদ্যলোপে। ন ভবত্যচঃ পূরস্মিন্নিতি 
গ্ানিবন্বাচ্চ। নচ নপদাস্তেতি নিষেধ: শঙ্কা । স্বরদীর্ঘখযলোপেধু লে।পরূপাজাদেশ এব ন স্থানিবদি- 
তুাক্তত্বাৎ। নম চ অকৃতব্যুহপরিভাষয়া ইয়উ্ নেতি শঙ্কাম্। রিও: স্থানিবন্ধেন নিমিত্তবিনাশাভ।বাদ্ 
উত্তপরিভাবায়! অগ্রবৃত্তেঃ । অতএব অব্িযতীতাপি সিক্গমূ। তথাপি যণঃ স্থানিবন্বেন নিমিত্ত- 

বিনাশ।তাবাৎ তৎপরিভাষাপ্র বৃত্রেরিয়ডো নির্ববাধত্বাৎ। ক্চিতু, মৃলপুস্তকেু পরত্বাচ্চ পুর্বং রিঙি 

অর্ধতঃ, অরীযৃতঃ । বি» অৎ, যণ্। *রোরি” এই সুত্র দ্বারা রকের লোপ হয়। 
লোপ কর্তব্য হইলে যথের স্থানিবত্ব বলা হইবে ন। কারণ, “পৃর্বব্রীসিদ্ধে:” এই 
পরিভাষা হুত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইবে । অ:র্তি। অর্যিতি। লিঙ্ পরে 
শতিপ্ নির্দেশ হেতু “গুণোহর্তি” এই শুত্র দ্বারা গুণ হইবে না। রিড্। রকারের 
লোপ হয়। পুর্ববস্বরের দীর্ঘ হয়। আরিয়া, আরিরিয়াৎ, আরীরিয়্াং। গৃহ ধাতু 
গ্রহণ বুঝায়. জগূৃর্হীতি, জর্গভ্র্টি। জগৃড়িঃ। অর্গহতি। অর্থট্। ক্র্যাপ্দিগ্রণ- 
পঠিত গ্রহ ধাতুর জ্রাগ্রহীতি, জাগ্রাট়ি। তস্ ইত্যাদি প্রত্যন্ন পরে ডিৎনিমিত্ত 
সাসারণ হয, কিন্ত তাহার স্থানে বাঁহ্র্ত্ব হেতু রুক্ প্রন্থতি হইবে না। জাগৃঢ়ঃ। 

ক (৪9০) 
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রূুকো রোরীতি লোপঃ$ ন চ তশ্মিন কর্তব্য যণঃ শ্ছানিবস্ন: 
পূর্ববত্রাসিদ্ধে তক্গিষেধাৎ । আরতি । অর্যিতি। লিভি। 'শৃতিপা 
নির্দেশাদগ,ণোহত্তীতি গুণো ন। রিউ। রলোপঃ দীর্ঘঃ। আরিয়াৎ, 
অরিরিয়াৎ, অরীরিয়াৎ। গু গ্রহণে । জগূহীতি। জর্গভূর্ডি। জর্গুডঃ। 
জর্গহতি। অজর্থট । গ্ৃহাতেস্্র। জাগ্রহীতি, জাগ্রাটি। ল্গাদো 
ভিন্নিমিত্তং সন্প্রসারণম্। ত্য বহিরঙ্গত্বেনাসিদ্বত্বা্ম রুগাদয়ঃ। . জাগৃড়ঃ | 
জাগুহতি | জাগ্রহীষি, জাঘ্রক্ষি। লুটি। জাগ্রহিতা। গ্রহোহলিটীতি দীরথস্ত 
ন তত্রেকাচ ইত্যনুবৃত্তেঃ। মাধবস্ত দীর্থমাহ ততন্ভাষ্যবিরুদ্ধম্ । জগর্ধীতি, 
জ্গদ্ধি। জগৃদ্ধিঃ। জগৃধিতি। জগৃধীধি, জর্থতর্সি। অজগুরবীৎ। ইড়ভাবে 
গুণঃ। হল্ঙ্যাদিলোপঃ ! ভষ্ভাবঃ। জশ্ত্বচর্তে। অজর্থৎ। অবর্গদ্ধাম্। 

কূতে ইয়ডোশৎপ্রবৃত্তিরিত্যাশয়েন আরিরিয়াৎ আরীরিয়াদিতি পঠ্যতে তদাপাততঃ। অরিষ্তীতি 
রূপাসিদ্ধা! পূর্ব্বোভতরগ্রস্থয়োর্ববিরোধাপত্তেঃ লুঙি। আরারীৎ। আরিয়ারীৎ। লুডি আররিষ্যৎ আরিক্স- 
রিষ্ৎ। জগৃহীতীতি। নাভান্তস্তাচীতি গুণনিষেধঃ। মধ্যমোতময়োস্ত জগূহীধি। অর্ধর্ষি জগৃিঃ 
জগৃহীমি জর্গর্থমি জগূহ্বঃ জগৃদ্দিং জগৃহাংচকার। জর্গহিত। জরীগর্হিতা। ইহামুবন্ধনির্দেশাদুদিযক্ষণ 
ইড়িকল্পো! ন। জগৃহীতু জর্চ। জগূর্চ।ৎ। জরূ্হতু জর্গুটি। মিপি। জগৃণছাণি লুডি। অজগূহীৎ 
ঈডত।বে একাচ ইতি ভষ্ভাবঃ। অজদ্বর্ট। যদ্যপি ইহ যত্রেক।জগ্রহণঞ্চেতি নিষেধাস্তবতাবে ছুর্গভ- 
স্থাপি গুণো যঙ্লুকোরিত্যনেন শৃতিপা শপেত্যাদিনিষেধস্কানিত্যত্বজ্ঞাপনাদ্ ভয্ভাবোহত্র প্রবর্ততে 
ইত্যাহঃ। অজগুর্টাম্। অজগূহঃ অজগূহীঃ। অজধর্ট, অজগূটু অজগূহম্ অজগৃহব জগূহাৎ 
অজগূ্হীৎ। অজগহিষ্টাম্ অজরর্হিষ্যৎ জাগ্রহীতীতি। গ্রহ উপাদানে । বডে। লুক! লুপ্তত্বাত্তক্লিমিত্তং 
গ্রহিঙ্গেতিসন্প্রসারণমিহ নেতি ভাখঃ। জাগূর্ট ইতি। উরৎ। দীর্বোহফিতঃ। তব্রৈকাচ ইতি 
অনুবন্ততইতোকাচে। দ্বেইতি 'অন্রিন্ তে হরদত্ডেনেত্রত্বাদিতি ভাবঃ। মাধবস্ত্িতি। অন্নং ভাষঃ। 

গ্রহে! লিটাতি স্থত্রে ঙলোপে চোগু'মিতিণবার্তিকং তদীয়ভাষাকৈয়টাদিপর্যালোচদয়! ভারীগৃছিতেত্যাদিযু 
গ্রহেরষউস্তাতৃচন্তাসের্দ্দা য ইট ত্য দীর্থাভাবে বুক্তিদ্বয়ং লভাতে। পুর্সম্মদদপি বিধো স্থানিবস্তাব 
ইত্োকফে। গ্রহের্বিহিতো। য ইট তন দীর্ঘ ইতাপরে। তত্রাদ্যঃ পক্ষে) ভাধ্যবার্তিককাররীতা! । 
তাভ্যাং হি পুর্বপ্রা(সদ্ধে ন স্থানিবদ্দিতাবষ্টভা দীর্ঘাদিগ্রহণন্ত প্রত্যাখ্যানাৎ। শ্রেপাদি কদীর্মাতিরিপ্ত* 
দীর্থোইন্সিন্ কর্তব্যে স্থানিবস্তাবস্য তন্মতে স্থুবচত্বাৎ। দ্বিতীয়ন্ত সুত্ররীতা! তেন তু সামান্ততো। দীর্ঘ বাধে 
স্থ/লিবস্তাবন্ত নিবিদ্ধত্বাত্তল্সতে স্থানিবস্তাবন্ত বক্তুমশকাত্বাৎ। এব যঙ্নুকি দীর্ঘপ্রবৃতৌ ন কিকিদ্ 
বাধকং যড্লুকে। নৈমিত্তিকত্বাৎ। অজঝলাদেশত্বাচ্চ স্থানিবন্তাবাযোগাৎ। ছিঃপ্রয়োগো ঘির্ষগনং 

জাগৃহতি | জাগ্রহীধি। জাত্রক্ষি। লুট পরে জাগ্রহিতা। প্গ্রহোহলিটি” এই. 
হুত্র দ্বারা দীর্ঘ হইবে না। সেম্থলে একাচ্ অন্ুবৃস্তি হইবে। মাধব মতে দীর্ঘ 
হইবে। কিন্তু উহ! ভাষ্যবিরদ্ধ। : জর্গবীতি । জর্গদ্ধি। জগৃন্ধিঃ॥ জগূর্িত্তি-1,. 
জর্বীষি, জর্থৎসি। অজর্ধীৎ্। ইটের অভাবে গুণ, প্হলড্যাদি” এই ত্র বার! 
ভিপের লুক হয় । ভষ্ভাব হয়। জশ্ত্ব ও চর্বহয়। অজর্থং। অজগৃন্ধাম্। সিগ্. 

পরে প্দশ্চ” এই সুত্র দ্বারা পক্ষে রুত্ব হয়। অজর্থাঃ। অনগ্ররবীৎ্।  অতুর্ধিষ্টাম্.। 
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সিপি। দশ্চেতি পক্ষে রুত্বম্। অজর্থাঃ, জ্ঠজগর্ধীৎ। অজগরদ্দিষ্টাম্। 
পাপ্রচ্ছীতি। পীপ্রন্থি। তসাদে গ্রহিজ্যেতি সম্প্রসারণং ন ভবতি শ্তিপা 
নির্দেশাৎ। চ্ছবোঃ শুড়িতি শঃ। ব্রশ্চেতি ষঃ। পাপ্রস্টঃ। পাপ্রচ্ছতি । 
পাপ্রশ্মি। - পাগ্রচ্ছঃ । পাপ্রশ্মঃ। যকারবকারান্তানাং তু উঠ্ভাবিনাং 
যঙ্লুলীস্তীতি চ্ছ্বোরিতি সূত্রে ভাষ্যে ধ্বনিতম্। কৈয়টেন স্পন্তীকৃতম্ । 
ইদঞ্চ ছোঁরিতি যত্রোঠ তদ্ধিযয়কম্। জ্বরত্বরেত্যু্ভাবিনোঃ শ্রিবিমব্যান্ত 

পপ 

যাষ্ঠমিতি সিদ্ধাস্ত।দ্যউলুগস্তাদ্ গৃহাতের্বিহিতস্ত গ্রহের্ধিহিতত্বানপায়চ্চ ॥ তত্তাধ্যাদিবিরুদ্ধমিতি। 
আদিশন্দেন কৈয়টহরদত্তে। গৃহেতে বিরোধশ্চাত্র মনোরমায়ামুপপাদিতঃ। তথা হি একাচে। ছ্ছে 
প্রথমস্থেতি সুত্রে গ্রহেরঙ্গাদিতি ভাষ্যমুপাদায় কৈয়ট আহ। তৃচে। হি জরীগৃহীত্াঙ্গং ন তু গ্রহিঃ 
বিশেবণসা মর্থা।দ্ধি থাশ্রতরূপাশ্রয়ণমিতি। যদ্যপি তত্র বঙস্তং প্রক্রম্যেদমুক্তং তথাপি যুক্তিসা- 
ম্যাদ্যঙ্লুগন্তেপি ন দীর্ঘ ইতি লক্ষ্যতে একাজ্গ্রহণমনুবর্তয়ন্ হরদতেইপ্যত্রানুকূলঃ। ন হাম্িন পক্ষে 
যঙ্লুকি দীর্ঘস্ত প্রসক্তিরন্তি। এবঞচ পুর্নবস্মাদপি বিধো স্থানিবন্তাব ইতি গ্রহের্বিহিতন্ত/দীর্ঘ ইতি চ 

প্রাগুকসমাঞ্ঠিনমুপ।যস্তোপায়াস্তরাদূদকত্বাদিতি হ্যায়েন যঙ্ন্তংংশে উপারাস্তরপরতয়া £েয়ম্॥ ন চ 
গ্রহিতি যখ্া[শ্রতরূপা শ্রয়ণে গৃহীত ইত্য।দ(বিটে] দীর্বে! ন স্তার্দিতি বাচ্যম্। অঙ্গনং জ প্রবৃন্তিবেলায়াং 

যথাশ্রতরাপক্ভতৈব সত্বাৎ। শ্রাহিতমিত্যাদৌ তু মৈবম। একাচ ইতি সমাধানস্ত শিঞজ্ভিন্নবিষয়কমেব 
নিষ্ঠ।য়াং সেটাতি ণিলোপে গ্রাহিতমিতা দাবেকাচ্হানপরাৎ। তদিখম্। "যঙ লুগস্তগলিজন্তাচ্চ য্উস্তাচ্চ 

গ্রহেরিটঃ ৷ দ্বিধা ত্রিধ1 চতুর্দা। চ দীর্ঘপ্রপ্তিঃ সমাহিতা।” অন্তার্থঃ। বঙলুগস্তাদ্দীর্ঘে প্রাপ্ডে সাধান- 
ছয়ম। গ্রহেরঙ্গাদিতি ব্যাখ্যানমেকাচ ইত্যনুবৃত্তিশ্চেতি । শিজন্তাত্ব, গ্রহিম্বরূপ!,ভাবঃ বিহিতবিশেষণং 
স্বানিবস্তাবশ্চেতি সমাধানত্রয়মূ। যওস্তাৎ সমধানচতুষ্টয়ম। একাচ ইত্যন্বৃত্তিঃ পূর্বেধাক্সমাধান- 
্রয়ঞেতি। অঙর্ধা ইতি। গৃধু অভিকাঙ্ষায়ামূ। ইহ অপদাস্তল্ত।পি 'রেফস্ত রো রীতি লোপো 
শবতোব তত্র মণ্ডকপ্নত্যা পদস্তেত্যনুবর্তনাৎ। পাপ্রপ্রীতি। প্রচ্ছ ভীগ্সায়াম্!। ব্রশ্চেতি ষ:। 

পাপ্রচ্ছিতা। পাপ্রচ্ছিযাতি। পাপ্রষ্টু। পাপ্রষ্টাৎ পাপ্রষ্টাম্। পাগ্রচ্ছতু । পাপ্রভ্টি'। .পাপ্রচ্ছানি। 
অপাপ্রট। অপাপ্রচ্ছুঃ । অপাপ্রচ্ছী: । অপাপ্রট। অপাপ্রষ্টম্। অপাপ্রষ্ট। অপাপ্রচ্ছম্। 
অপাপ্রশ্ন। ভাষো ধ্বনিতমিতি। ছেোঃ শৃভিতি স্থত্রে ভাষ্যে কিট্গ্রহণমন্বর্ততে ন বেতি বিকল্প 
কাংশ্চিদদোবানুস্তাব্য পরিহ্তা চোক্তমেতাবানেব বিশেষ । অনুবর্তমানে কিদ্গ্রহণে চ্ছঃ ষত্বং বক্তব্য 

মিতি অদন্ুবর্তমানে তু ছঃ শত্বে কৃতে শান্তত্বাদেব ষো ভবিষ্যতীতি প্রষ্ট। প্রষ্টমিত্যাদিসিদ্ধয়ে ব্রশ্চাদিস্ত্রে 
চ্ছগ্রহণং ন কর্তব্যমিতি ভাবঃ। এবং হি বদতা ভাষাকৃতা উঠ্ভাবিভ্যো৷ যঙ্লুক্ নাস্তীতুযক্তপ্রায়ম্। 

পাপ্রচ্ছীতি। পাপ্রষ্টি। তসাদিস্থলে *গ্রহিজ্যা” এই স্থত্র দ্বারা সম্প্রসারণ 
হইবে না। শতিপ্ নির্দেশ হেতু চ্ছোঃ শুড়” এই স্বত্র ছারা শহয়। পত্রশ্” এই 
ক্র ত্বারা বত্ব-হয়। পাপ্রষ্ট। পপ্রচ্ছতি। পাঁপ্রশ্মি। পাপ্রচ্ছঃ। পাপ্রশ্মঃ। 
উট্ হুয় এরূপ যে ষকারাস্ত ও বকারাস্ত ধাতু তাহার উত্তর যঙ্লুক্ হইবে ন1। 
এইপ্রকার “চ্ছোঃ” এই স্ত্রের ভাষ্যে ধ্বনিত হইয়াছে । উহ! কৈয়ট স্পষ্ট করিয়! 
ঘলিয়াছেন। এই যঙ্লুকের নিষেধ স্থলে ”চ্ছোঃ» এই সুত্র দ্বার৷ উট. হইবে। এ উট. 
তঙ্ধিযয়ক । তাঁহী না হইলে “জর ত্বর” এই সুত্র দ্বারা ভবিষ্যতে উঠ হইবে. এরূপ: 
যে, বি. মব্য খাতু, ইহাদের যঙ্লুক্ হয়। এইটা স্াকসান্থগত - এবং মাধবাদি 



৩১৬ ৃ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

যঙ্লুগক্ত্যেবেতি স্যাধ্যম্ 1  মাধবাদিসন্মতঞ্চ | মব্য বন্ধনে আয়ং বাক 
উঠ্ভাবী। তেব দেবু দেবনে ইত্যাদয়ো। বাস্তা। হয় গতৌ। জাহয়ীতি, 
জাহতি। জাহতঃ। জাহয়তি। জাহয়ীষি, জাহসি?. বলি লোগে। 
যঞ্জাদৌ দীর্ঘঃ। জাহামি। জাহাবঃ। জাহামঃ। হ্রয্য গতিকাক্ত্যোঃ ॥ 
জাহর্যযটীতি। জাহর্তি। জাহর্ভঃ। জাহর্য্যতি। লোটি । জাহহি। 
অজাহঃ। অজাহর্তীম্। অজাহযু্ঃ । মব বন্ধনে ॥ 

৫। জ্বরত্বরজ্পিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ । 17৪81 ২০। 

জ্রাদীনামুপধাবকারয়োরহ্ স্তাঁৎ ক্কৌ ঝলাদাবনুনাসিকাদে চ প্রত্যয়ে ॥ 

অত্র কৃ্ডিতীতি নান্ুবর্তৃতে । অবতেন্তরনি ওতুরিতি দর্শনা । অন্ুনাসিক- 
গ্রহণং চানুবর্ততে । অবতভের্ম্মানিন্প্রত্যয়ে তশ্ত টিলোপে ওমিতি দর্শনা । 
ঈডভানে উঠি পিতি গুণঃ। মামোতি, মামবীতি। মাঁমুতঃ। দামকতি । 
মামোষি। আমোমি। মামাবঃ | মামুমঃ। মামোতু । মামূতাম্। *মামুহি ! 

মামবানি। " অমামোত। অমামোঃ। অমামবম্। অমামাব । অমামুম ॥ 
তুবী হিংসায়্ম। তোতুবীতি । 

সি পাশপাশি পপি পি সপ 

অন্যথা! দিরের্যড পুকি) ঈডভাবপক্ষে দেদেতি দেদেষি ইত্যাদৌ উঠো ভাবাভাবাভ্যাং মহান বিশেষত 

স্যৎ। তত্র কিদৃগ্রণাননুবৃত্াবৃঠঃ প্রবৃত্যা দেদেযোতি দেদ্যোষীতা।দিরপবিশেষলাভাৎ। ততষ্চৈতা- 
বানেতোবকারে ঝিরিধোত। জিবিমবোন্তিতি। অ্রিবু গতিশোধণয়োঃ | মব বন্ধনে । জাহামীতি ॥ 

ই্্পক্ষে জহ্লীষ্। লোটি। জাহ্য়ীতু। জাহতু। জাহতাৎ। জাহ্য়ানি। জাহয়াব। জাহয়াম ॥ 
লঙি অজাহরীৎ। অজাহৎ। অজহতাম্। অজাহযুঃ। অজাহয়ীঃ। অজাহ। অজাহতম্॥ 

অজাহত। অজাহয়ম্। অজাহাব। অজাহ।ম। জাহব্যাৎ। ল্গযান্তক্ষণেতি বৃদ্ধিনিষেধই। অজ হরীক। 

অজাহয়িষ্টাস্। অজাহযিষাযৎ। 
৫। জ্বরত্বরেতি। জ্বর রোগে গিংত্বরা সম্ত্রমে। অত্র বৃত্ত ঝলাদৌ কৃতিতীতুাক্তং তত্র কৃতিতী- 

তোতদ্রভসকৃতমেবেতাহ্ । কৃডিতীতি নান্ুবর্তত ইতি। অবতেস্তনীতি । হরত্বরেত্যুপধাবকারয়োরাটি 
গুণে চ কৃতে ওতুরিতি সিধ্যতি নান্যথ।। তেনাত্র কৃডিতীতি নান্থবর্তনীয়মিতি ভাবঃ। অবতেরিতি । 
উপধাবকারয়োরঠি গুণে চ কৃতে মন্প্রতায়স্ত টিলোপে চে।নিতি সিধ্যতীতার্খঃ। জ্বরাদেরদ।হর়ণং 

সম্মত বটে। মব্য ধাতু বন্ধন বুধায়। এই যকারাস্ত ধাতুটা ও উট্ভাবী অর্থাৎ উহার" 
ভবিষ্যতে উঠ্ হয়। তেব্ ও দেবৃ ধাতু দেবনার্থ বুঝায়। ইহারা বকারাস্ত ধাঁডু। 
হয় ধাতু গতি বুঝাঁয়। জাহ্রীতি, জাহতি। জাহতঃ। জাহয়তি। জাছরীক্ি 
জাহাসি। “বলি” এই সুত্র দ্বারা কারের লোপ হয়। যঞাদি সার্ধধাতুক পক 

' স্বীর্ঘ হয়। জাহামি। জাহাবঃ। জাহামঃ। হ্যা ধাতু গতি ও কান্ত বুফায়? 
জাহার্ধীতি। জাহর্তি। জাহর্তঃ। জাহর্যযতি। লোটু পরে জাহহি। অভ্াহ্১৪ 
অজাহর্তাম। অঙ্াহযুঃ। মব ধাতু বন্ধন বুঝায় । | 



তিঙন্তধহ্লুক্প্রকরণম্। ৩১৭ 

৩) 'ক্াল্োপঃ । ৬৪1 ২১। 

'রেফাৎ পরয়োশ্ছের্লোপঃ স্যাৎ কৌ ঝলাদাবনুনাসিকাদৌ চ প্রত্যয়ে । 
ইতি বলোপঃ। লঘুপধগুণঃ ॥ 

এ । নধাতৃলোপ আদ্ধধাতৃকে । ১।১।৪। 

ধাত্বংশলোপনিমিত্তে আর্দধাতৃকে পরে ইকো! গুণবুদ্ধী নস্তঃ1 ইতি 
নেহ নিষেধঃ তিবাদীনামনার্দধাতুকত্বাৎ। তোতোর্তি। হলি চেতি 
দীর্ঘ! তৌঁতুর্তঃ |: তোতৃর্ববতি । তোখোত্তি। দোদোত্ডতি। দোধোর্ত্বি। 

ক্ষিপি জুই জুরৌ জুরঃ। ঝালাদে তু জূর্তিঃ। জুর্ণঃ। জূর্ণঃ। জুর্ণবান্। ত্বর। তুঃ তু'রৌ তুরঃ। 
তুর্তিঃ। তুর্ণবান্। শ্রিবি। ত্রঃ। আ্রবৌ। করণ: । ক্রতিঃ। অবি। উঃ। উবৌ। উবঃ। উতিঃ॥ 
মব। মুং। মুবৌ। মুবঃ। মৃতঃ । মৃতিঃ। মাসে।ষি ইত্যাদি । ইঈট্পক্ষে মামবীষি। মামর্বীমি 
মামবীতু অমামবীৎ। অমামবীরিতি বোধ্যম্। 

৬। র্ালোপ ইতি। ছ্োং সুড়িতাতঃ ছোরিতানুবর্ততে । ক্কাবুদাহরণম্। তু। ঝুলী। তুরঃ ॥ 
যুবর্ধা । ধুঃ ধুরৌ ধুরঃ| মুচ্ছা মুঃ মুরৌ। সুরঃ । 

৭। মধাতুলোপ ইতি। ন্সা্ধধাতৃকে ধাতুলোপে নান্তীতি লক্ষণয়! ব্যাচষ্টে। ধাত্বংশেতি। ষ্দাপি 
স্বরিণো। লে।পশ্চেত্যৌণ।িকে রক্প্রতায়ে ধাতুলোপঃ প্রসিদ্ধন্তথাপি প্রয়ৌজনবানপ্রসিদ্ধঃ | ইণো' 
লুগ্তত দেব গুপাপ্রসঙ্গাৎ। গ্রতায়সনিয়োগেন ধাতৃলোপবিধ।নাৎ। আর্দধাতুকন্য নিমিত্তত্বমপি নাস্তি ॥ 
অতএব দুরমিতাত্র চুলোপ ইতি দীর্ঘে কত্বব্যে ধাতুলোপস্ত স্থানিবত্বং নাস্তি। ইহ ধাতোর্লোপে! 
ষন্মিন্নিতি বহুত্রীহির্ব্বিশেষ্যং চার্ধধাতুকমিত্যাশয়েনাহ। লোপনিমিত্তে ইতি। গুপবৃদ্ধী নস্ত ইতি। 
ষদাপি কৃডিতি চেতি সুত্রে লৈগবারন ইত্যত্র গুণনিবেধে! মাতৃর্দিতি ইগ্নক্ষণে' গুপবৃদ্ধী ন স্ত ইতি 
ক্যাখ্যাতং তথাপি ইহ প্রয়োজনাভাধাদিকৃলক্ষণ ইতি নোক্তম্। ধাত্বিতি কিম্। লৃঞ্। লবিতা। 
গুঞ্। পঁবিতা। নন্বত্রুবদ্ধলোপনিমিত্তমার্ধধাতুকং ন ভবতীতি দ্বঙ্গবিকলমিদমিতি চেঁদু অত্রাছঃ। 

৫ | ক্ি প্রতায়, ঝলাদি প্রতায় এবং অনুনাসিকাদি প্রতায় পরে থাকিলে জর, 
ত্বর, জিবি, অবি, মব, এই সকল ধাতুর উপধ। ও বকারের স্থানে উঠৃ হয় । এস্থলে 
“কৃডীতি* এই পদের অনুবৃত্তি হইবে না। অব ধাতুর উত্তর তুন্ প্রায় করিলে 
তুঃ পদ নিম্পন্ন হয়। অক্কনাসিক গ্রহণের অনুবুত্তি হইবে । কারণ অব ধাতুর 
উত্তর মনিন্ প্রত্যয় করিলে অব ধাতুর টির লোপ হইয়া €ম্ এই পদ হুইবে। 
ঈীটের অভাবপক্ষে উঠ্ কৃত হইলে পিৎ পরে গুণ হইবে। মামোতি, মামবীতি ॥ 
মামৃতঃ । ফামবতি। মামোষি। মামোমি। মামোকঃ। মামুমঃ। মামোতু ॥ 
মামৃতাম্) মামুহি। মামবানি। অমামোৎ। অমামোঃ। অমামবম্। অমামাব। 
অমামূঘ। তুরর্বী ধাতু হিংস! বুঝায় । তোত্বর্বাতি। 

৬। ক্ি* প্রত্যয়, ঝলাদি প্রত্যয় এবং অন্ননাঁসিকাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে. 
রকারের পরস্থিত ছকার ও বকারের লোপ হ্য়। এই হুত্রান্থমারে বকারের লোপ» 
তৎপত লু, উপধার গুণ হইবে,। | 



৩১৮ (নিদ্ধান্তকৌমুদী। 

মু । মোমোর্তি । মোষুক্তঃ। মোমুঙ্ছতীত্যাদি | আর্ধাতুক ইতি 
বিষয়সগ্তমী তেন যি বিবক্ষিতে তজেবর্বা | - বেবীয়তে । “অস্যয যহুলুগাস্তি 
লুকা অপহারেণ বিষয়ত্বাসম্ভবেন বীভাবস্যাপ্রবৃত্তেঃ | 

ইতি যঙ্লুক্প্রকরণস্। 

ধাতুগ্রহণে সতি ধালোর্লোপে। ধন্পিন ইতি বহুত্রীহিলাভাৎ লোপনিমিত্তে ইত্যর্থো লত্যাতে তদভাবে 
তু লোপে সতার্দধাতুক ইত্র্থালবিতেতাদে দোষ হ্যাদেবেতি। যদ তু লোপরক্রতীতি লোপঃ 
তন্সিল্লেপনিমিত্তে আর্দধাতুকে ইকো গুণবৃদ্ধী ন স্ত ইতি ব্যাথায়তি তদা ধাতুগ্রহণং স্পষ্টপ্রতিপত্তার্থম্। 
উৎস্থষ্।নুবন্ধন্ত ধাতুত্বমিতি “কৈরট।দিমতে তু ধাতুলে।প ইত্যত্র বহৃত্রীহ্যাশ্রয়ণং বিনাপি ধাত্ববস্গবলোপে 

সতা্ধধাতুক ইতি ব্যাধ্যায়াং লবিতেত্যাদৌ নাতিপ্রসঙ্গ ইতি বোধ্যম্্। আর্ধাতুকে কিস্। গ্িধা 
বন্ধো বৃুষভে! রোরবীতি। রু শেব ইতাম্মাদ্ধ।তোরেকাচ ইতি বডি তশ্ড লুক্। ' যঙন্তগ্ ধাতুত্বে যা 

ধাত্বনয়বত্বাুপ্তত্ব/চ্চাত্রাপি নিষেধঃ স্তাত্তন্মাভূদিতি । নম্বত্র যঙলুকে। নৈমিত্তিকত্বাদিকো। লোপনিমিত্ত- 
পরত্বং নাণ্তভীতি দ্বাঙ্গবিকলমিতি চেদ্ অত্রাহুঃ । আর্দধাতুকগ্রহণে সতি অন্যপদার্থলাভাদ্ বদ্বত্রীহি- 

লভ্যতে তদভাবে ত্ববয়বলে।পে সতি গুণবৃদ্ধী ন স্ত ইতার্থাপ্রোরবীতীত্যত্র দোষ; হ্চাদ্েবেতি । কেচিত্তু 
ধাতুং লোপয়তীতি ধাতুলোপঃ ঢুলোগ ইত্যব্ৈব কর্মণ্যণিতাভ্যুপেত্য ব্যধিকরণবনৃত্রীহ্থা শ্র়ণং বিদৈক 
ধাত্ববয়বলে।পনিমিত্তে গুণবৃদ্ধী নস্ত ইতি ব্যাচক্ষতে। ইক ইতি কিম্। রাগঃ। অতাজি। ঘজি 

চ ভাবকরণয়োরিতি রঞ্জেন্লোপে কৃতে বৃদ্ধি অভাজীতাত্র তু ভগঞ্জেশ্চ চিগীতি নলোপে বৃদ্ধিং। 
তেন নেহু নিষেধ ইতি। ুতন্তোদাহরণং তু লোলুবঃ পোলুবঃ মরীম্বজ ইত্যাদি বোধাম্। তত্র 
লোলুষপোপুষশবাভাং, পচাদাচি যঙডোহচি চেতি যঙ্লুকি কৃতে অচ্প্রতারমাশ্রিতা প্রাপ্তো গুণে 
নিধিধাতে মরীমূজ ইতাত্র তু বৃদ্ধিঃ॥ ননু লোল্য়াদিভ্যোহচ্প্রতায়ে অতো লোপ ইত্যল্লোপে যকারত্ত 

যঙেোইচি চেতি লুকাল্লোপন্ত স্থাশিবস্বাদচ্প্রত্যয়নিমিত্বঃ সার্বধাতৃকার্ধধাতৃকয়োরিতি গুণে মৃবজের্ৃদ্ি- 

রিতি বুদ্ধিশ্চ ন ভবেদ্িতি কিমনেন নিষেধসৃত্রেণ । ন চৈবমপি লোলুব ইত্যাদাবুষঙি কৃতে লঘৃপধগ্ুণঃ 
হটাৎ তথ্বারণাপ্স নিষেধোয়হমাবন্তক' | উবঙ আদিষ্টাদচঃ পূর্ধ্বত্বেন লঘৃপধগুণে কর্তব্য স্থানিবন্বাভাব1- 

দিতি বাচাম্। স্থানিত্বার! নাদিষ্টাদচঃ পূর্ববন্থেন উবঙোহদৃষ্টত্বাৎ। স্থামিদ্বার। দৃষ্টতেহপি স্বানিবন্তবতীত্যে- 
তন্ন পদ্দান্তেতি সুত্রে সবর্ণগ্রহণেন জ্ঞাপিতম্। নহি শিপ্টি ইন্যত্র স্থানিভূতাদচঃ পূর্বতেেনানুন্ব।রো। 
দৃষ্টঃ কিন্তু স্থানিদ্বারা। তথখাচ অনুস্বার্ত পরসবর্ণে কর্তব্যে শ্মম অল্লোপন্ত স্থানিবস্বনিষেধায় তত্র 
সবর্ণগ্রহণং কুতমিতীহ স্থানিবন়াবঃ সিদ্ধঃ। নোনাবেত্যত্র তু লিডুৎপত্তেঃ প্রাহগব বহুলগ্রহণাদকার- 

বিশিষ্টন্ত যঙে৷ লুকি স্থানিবস্তাবাপ্রসক্তা! ন বৃদ্ধযভাবশক্কেতি ন ধাতুলোপ ইতি শুত্রন্ত ন কিঞ্চিৎ 
প্রয়োজনমিতি চেৎ সত্যম্। অতএব ভাষো প্রত্যাথাতমিদমিতি সংক্ষেপঃ। তোতোর্বাতি । বদ্ধাপাজ 

লোপো। ব্যোরিত্যনেন লোপঃ সিধ্যতি তখপি তোতুর্ত ইত্যাদৌ বলে।পার্থং রাল্লোপ ইতুাপন্তস্তম্ 
অন্তথা তত্র লোপো ব্যোরিতি লোপং বাধিত্বা বন্ত চ্ছ্বোঃ শুড়িতি উঠ, স্তাৎ। তোথোর্তি ইতা[দি $*. 

*থুববাঁ ছুব্বাঁ হিংসায়াম্। মৃচ্ছা মোহসমুচ্ছায়য়োঃ | মোমুছাঁধি। মোমোরধধি। মোমূর্থঃ। মোমূর্খ । 

৭। ধাত্বংশলোৌপের নিমিত্তভূত আর্দধাতুক বিভক্তি পরে থাকিলে ইকের গুণ ও" 
বৃদ্ধি হয় না। তিপ্ প্রতৃতি বিভক্তির আর্দধাতুকত্বের অভাব হেতু এন্থলে নিষেধ 

হইল না। “হলি চ” এই নুত্র দ্বারা দীর্ঘ হয়। তোতুর্তঃ। তোতৃর্বতি। তোখোর্তিঃ ॥ 
দোদোর্তি। দোধোর্ডি। সূক্ছছা ধাতু। মোমোর্তি। মোমূর্তঃ। মোমৃচ্ছতি ইতি 



অথ তিউভ্তনাঁমধাতুপ্রকরণম্। 
'১। স্প আত্মনঃ কাচ । ৩।১।৮। 

ইষিকন্ম্ণঃ এধিতৃসম্বন্ধিনঃ স্ত্ববস্তাদিচ্ছায়ামর্থে ক্যচ্-প্রত্যয়ে। বা স্যাৎ। 
ধাত্ববয়বত্বাৎ সুব্লুক্। 

২। ক্যচিচ। ৭1 ৪81 ৩৩7 

অন্ত ঈৎ স্যাৎ। আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি | পুত্রীয়তি। দ্বাস্তো 
বি প্রতায়ে”। গব্যতি | নাব্যতি । “লোপঃ শাকল্যন্তেতি” তু ন 
অপদান্তত্বাৎ। তথাহি। | | 

৩। নঃ৫ক্যে। ১1 ৪। ১৫। 

ক্যচি ক্যডি চ নাস্তমেব পদং স্যান্নান্যৎ।  সঙ্গিপাতপরিভাবয়া য্য 

লোপো ন। গব্যাঞ্চকার । গব্যিতা । নাব্যাঞ্চকার । নাব্যিতা। 

নমলোপ: । রাজীয়তি। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ । ত্বদ্যতি। মদ্যতি। 

মোমু্াসি। মৌমোর্টি। মোমুছ। মোমৃন্ঃ | মোমুঙ্ছাংচকার । মোসুচ্ছিতা। মোমুচ্ছাতু। 
মোমোর্ড। মোমূর্তাৎ। মোমুহি। অমোমুচ্ছীৎ। অমোমোঃ। অমোমুচ্ছুঃ। মোবুচ্ছ্যাৎ। 
অমোমে।চ্ছাঁৎ। অমোমুচ্ছিরষ্টাম। অমোমুচ্ছর্ষাৎ। 

ইতি যঙলুগন্তপ্রকরণম্। 
১। স্থপন্মাত্মনঃ কাজিতি। ধাতো: কর্মণ ইতি পূর্বানতরাৎ কর্ধৃপ ইচ্ছায়াং বেতান্ুবর্ততে । ততশ্চ 

সন্িধানা দিচ্ছাকর্ণ এব ভবতীতাাহ। ইযিবর্দ্ণ ইতি। পরন্ত পুত্রমিচ্ছতীতাত্রাতিপ্রসঙ্গবারণায় সুত্রে 
আস্মশব্দ উপাত্তঃ। স তু স্বশবাপর্যায়ং স্বশ্চ ক ইত্যাকাঙ্জায়। মিচ্ছায়াং সন্নিধাপিততবার্দেবিতৈব গৃহাতে 

'ভদ(হ। এবিতৃনশ্বর্ষিন ইতি । সুবন্তস্তে[জ্বিশেষণদ্বয়মর্থঘ্।রকং বোধ্যম্। 

আর্দধাতুক পদে যে সপুমী উহা বিষয়াধিকরণেই বুঝিতে হইবেক। সেই হেতু যঙ্ 
বিবক্ষিত হইলে অজ ধাতু স্থানে বী আদেশ হইবে। বেবীয়তে। এই পদের যঙ্লুক্ 
হয় নাই। কারণ লুক্ দ্বারা যঙের লোপ হইলে বিষয়ত্বের অসম্ভব হওয়াতে বী- 
আদেশের অপ্রাপ্তি হইবে। ইতি যঙ্লুগন্তপ্রকরণম্। 
৯। যদি ইয ধাতুর কর্্মপদ ইচ্ছাকর্তার সম্বন্ধীয় হইয়! স্ুবস্ত হুয়, তাহা হইলে 
ভার উত্তর ইচ্ছার্থে বিকল্পে কাচ্ প্রত্যয় হয়। ধাত্ববয়বত্ব হেতু স্ুপের লুক্ হয়। 

।২। - কাটি প্রত্যয় পরে থাঁকিলে অকার স্থানে ঈকার হয়। আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি 
ৃরীরতি। শ্বান্তোধি প্রতায়ে” . এই স্তর দ্বারা অন্ হয়। গব্যতি। নাব্যতি।, 
"লোপিঃ লাকল্যন্ত” অপদান্তত্ব হেতু এই সুত্র এন্থলে প্রবর্তিত হইবে না। 



৩২৬ সঙ্গ ক্ষৌমুদী ॥ 

গকার্থয়োরিতোর 1” খুপ্বদ।ত। জন্মদ্যতি । হলি চ'। ৭ শীর্ষযতি। 
পুর্ধ্যতি। ধাতোরিতোৰ। দেহ? দিবনিচ্ছতি দিব্যতি 1 ইহ পুন্বমিচ্ছতি 
পুর্য্যতীতি মাধবোক্তং প্রত্যুীহরণং চিস্ত্যম্। পুর্গিরোঃ সাম্যা। দীরা- 
তীতি দীর্ঘন্ত প্রাচঃ প্রাথথাদিক এব। অদশ্যতি। দ্রীডূতঃ”। কষ্ত্রায়তি । 
“কচ্চোশচ৮ 1 পাগীর্ঘতি । ঘাঁচতি। “অকৃৎ্ সার্কেবতি” দীর্ঘ । 
কবীয়তি। সমিধ্যতি | 

ও। নঃফেইতি। লোহিতডাজভাং কাধ্বচনং ভূশাদিঘিতরাণি ইতি বক্ষ্যমাণতয়া! হলস্তাৎ কাছ 
দুর্গত ইত্াতিপ্রেত্যাহ ক্যচি ক্ষ্তীতি এবং চেহ ক্যষীত্যপি কৈশ্চিহুত্তং তচুপেক্ষাদ্। হস্ত হল ইতি 

লে।পমাশক্কা।হ। সন্নিপাতপরিভাষয়েতি। খকায়ে পয়ে বাস্তাষেশবিখানাদ্বকারেো যলোপগ্ত নিমিস্তং 
ন ভবতীতি ভাবঃ। গবাতীতি। অন্রাস্তব্বর্তিবিতক্তা পদদত্বাল্লোপো ছুর্বারঃ হ্তাদিতাাশক্কাহ। 
অপদত্বাদিতি। ইদং চ লমাধানশ্ত সমাধালাস্তরাদুষকত্াদিতি গ্তায়েন সমামধিসৌবর্য্যাদুক্তম্। বস্ততন্ত 
উক্তরীত্যা তু শঙ্কেব নেতি বোখ্যম্। অস্ঠে তু বার্তিকএব প্রশ্েষ ইতি দ্বিতীয়পক্ষমাশ্রিত্যেদং লুত্রং 
ঘকা'রপ্রশ্নেষে লোপাসম্ভবাৎ ন ছি কবাতি স্।য়াৎ। ন চ বজীতি নিমিত্ৃত্েনাশ্রয়ণাৎ তত্রাপি লোগো 
স্বতোব। অগন্যথ। রলীতোব কৃর্ধযাদিতি বচ্যয। বকারে পরতে। যক।রপোপায় নিমিশ্তত্দা শ্রত্নধাব- 

স্যকতাপ্দিতি ছ্িত্রীরনকল এব যুক্ত ইত্যাহঃ। রাজীয়তীতি। ফ্যচি চেত্যবর্ণস্ত ঈত্বে কর্তব্যে পুর্বস্া- 
সিদ্ধমিতি নলে।পোহনিছে। ন ভবতি ন লেপ: হুপ্ন্বরেতিনিয়মাৎ । যদ্যপি নিয়মন্ত্র।ণ।ং নিষেধমুখেন 
প্রবৃত্তিরিতি নলোপঃ স্প্ত্থরেতি সুঙং রাঁজীয়তীত্যাদিষু পঠনীয়ং রাজভ্যামিত্যাদো তু পূর্ববপ্রাসিদ্ধ মিতি 
নলোপন্ত।সিদ্ধত্েন দীর্ঘাদ্যভাবসিদ্ধেস্তধাপি বিধিমুখেন প্রবুন্তিরিতি পক্ষাভ্যুপগমেন হলস্তেযু বাঁজভাং 
পাজভিরিত্যব্রৈধ পঠিতমিতি জেেয়মূ। ন চ বিধিমুখপ্রবৃত্তিপক্ষে। নিরালম্ব এবেতি বাচাম্। অন্পপরাত্য।ং 

কৃঞ্জ ইতি সুত্রস্থভাহাগ্রস্থপর্যাালোচনয়া তৎপক্ষাবগমাৎ। যত্তু নলে।পঃ হুপৃন্বরেতি সুত্রে মলোরমায়া- 

'আুক্তং নিরমসূত্রাণাং বিধিমুখেন প্রবৃত্তিঃ সামান্যশান্ত্রতাৎপর্যাসক্কেচকতা চেতি পক্ষন্ত ছাদ্ভো? লুস্তীতি 

সুত্রে ভাষাকত। ধ্বনিতবাপিতি তচ্চিন্তাম। তৎ্স্রস্টা ভাষ্যকারৈরম্পূ উত্বাৎ। কেচিত্ত, ছ্যদ্তো। 
লুডীত্যত্র ধ্ধশিত্বাদিতি বক্তবো 'হুত্রগ্রহণং বহুত্রীহিল।ভার্থম্। ছাদ্দভো) লুঙীতি হুত্রং ষন্মিন্ প্রকরণে 
তৎছ্যুদভো| নুভীতি শুত্রম্। পরন্মৈপদ প্রকরণমিত্ার্থ:। তত্র হি জন্পরাত্যামিতি গুত্রং বর্তত ইতি 
তৎ্হুরে খদ্ ধব্নৈতং তত, পরন্মৈপন্ন প্রকরণে ধ্ৰবনিতং ভবতি । যছ। জনুপরাত্যাং কৃঞ ইত্যন্র ছি. 
ভাব্যকৃত! ছ্যুদ্ত্যো! লুভীতি পরামৃষ্টম্। তথা চ ছ্যুদ্ভো লুণ্তীতি হুত্রং যন্মিন তৎ্ছাঙত্যোলুন্তী তিচুত্রেম্ । 
অমুপরভ্যাং কৃঞ্ ইতি স্ুব্রমিতার্থ ইত্যেবং কবিকৃতিবং কথঞ্চিৎ স্থিতন্ত গতিঃসমর্থনীয়েত্যাহঃ | 
পুর্গিয়োঃ সাম্যাদিতি। ঘৃশকে। পৃ পালনপুরণয়ে।রিত্যাভ্যাং ক্ষিপি খত ইদ্ধাতোঃ উদ্দোষ্ঠ।পূর্বস্তেতি 
ভূবৃজ্েরিতি ভাবং। প্রামাদিক এবেতি। বু ধাতো: ক্িপি তু দুারিতি হ্যাৎ। ততঃ কাচি ভু 
ঘুযুয়্তীতি ভবতি। কিপং বিহবাঙ্ক বিচি কৃতে তৃপধাগুণে। বলোপশ্চ স্তাৎ। ততঃ ফ্যচি তু বেবর়তীতি 
ভবতি। তথা চ হলি চেতি স্থত্রে বৃত্বাবপি ধাতোরিতোব নেহ। দ্লিবমিচ্ছতি দিবাতি ইতভ্োবোক্মিডি 
ভাবঃ। আপত্যয়কারত্ত লে।পং স্মরয়তি। কাচ্ব্যেশ্চেতি। ক্যে ইতি নিয়মেন পদত্বাভাবাৎ কৃত্বং 
নেতাছ। বাচাতীতি এবং সমিধ্যতীতাত্র জশত্বং নেতি বোধ/ম্। ্ 

৬7 কাচ ও ক্যঙ্প্রস্তা় পরে থাকিলে নকারাক্েরই পদসংজ্ঞা হয় অন্তের হয়না 
লক্িপাতপরিভাষ1 দ্বার! ক্যচ্প্রত্যয়ের যকারের 'লোপ হইবে না। গব্যাঞকার। 



| ভিডন্তনীমধাু প্রকরণ স্ ৩২১ 

1 .ক্যস্ত বিভাষা । ৬। ৪1৩০ । 

হলঃ ঠ ক্যছক্যঙোর্লোপো বা স্যাদাদ্ধধাতুকে | “আদেঃ পরত্ত৮। 
সপে লোপঃ৮। তন্ত স্থ(নিবত্বাল্পঘুপধগুডণো, ন। সমিধিতা, সমিধ্যিতা। 
মান্তপ্রকৃতিক হবস্তাদব্যয়াচ্চ ক্যচন। কিমিচ্ছতি। ইদ্মিচ্ছতি । স্বরিচ্ছতি | 

৫1 অশনায়োদন্যধনায়। বুভূক্ষাপিপসাগদ্ধেযু ৷ ৭1৪1 ৩৪। 

ক্যজস্ত। নিপাত্যন্তে। অশনায়তি। উদন্যতি। ধনামতি। বুভূক্ষাদো 
কিম্। অশনীয়তি । উদকীয়তি। ধনীয়তি। 

৪।  মাস্তাবায়েতাঃ প্রতিষেধ ইতি বাস্তিকন্ত বথাশ্রুতব্যাখ্য/নে পুতমিচ্ছঠীতাত্রাপি ন স্াৎ। 
খু পুরান বা ইচ্ছতীতাদ।বেব অতে। ব্য।চষ্টে। মাস্তপ্রকৃতিকাদ্দিতি। 

£| অশনায়েতি। কাজন্তা ইতি । উদকশবান্ঠোদন্ভাবোহন্ঠয়েদীর্ধ ইতাপি জ্ঞেয়ম। ইহ য় 
সদ্য এব তোক্ভুমশনমিচ্ছতি যশ্চ পাতুমুদ্দকং ঘশ্চ ধনে সতাপি পুনর্ধনং ততোদাহরণ।নি। খস্ত 

কষালাস্তরোপযোগার্থমশন মিচ্ছতি ধশ্চ ম্বাতুমুদকং ষশ্চ দক্জিগ্রঃ সন্ ধনমিচ্ছতি তত্র প্রতুাদাহরণানি ॥ 
ননৃদন্য! তু পিপাসা তৃডিতি নিঘণ্টৌ পরম্পরসাম।নাধিকরণাং ন স্তাদ্ উদন্যাশব্দস্ত উদ্কেচ্ছা- 
বাচিত্বার্দিতি চেদ্ অভ্রাঃ । অশনায়তীত্যাদিষু অবিবক্ষিত প্রকৃত্যর্থং বুভুক্ষাপিপ।সাদিকমেবার্থভুথা চ 

'নোক্তদোষ ইতি। 
শপ ও খা” সপ পিস পপ স্ 

গবাতা। নাব্যাঞ্চকার । নাব্যিত। ণনলোপঃ” এই হ্যত্র দ্বারা নকারের লোপ 
হয়। রাজীয়তি । পপ্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ” এই শ্ত্র দ্বারা ত্বৎ ও মৎ আদেশ হয়। 
ত্বদ্যতি। মদ্যতি। একবচনার্থেই তত্ব ও মত হইবে, অন্তার্থে অর্থাৎ দ্বিচন ও 
বন্ুবচনস্থলে হইবে না। যুক্মদ্যতি । অন্মদ্যতি। “হলি ৮৮ এই স্ত্রদ্বারা দীর্ঘ হয়। 
লীর্ধ্যতি । পুর্যণতি। ধাতুরই দীর্ঘ হয় এই হেতু দিবমিচ্ছতি দিব্যতি 1 এস্থলে দীর্ঘ 
হইল না। পুরমিচ্ছতি পুর্যাতি এই মাপবোক্ত পদটা সর্বসম্মত নহে। কারণ পুর ও 
গির্ শবের সাম্যতা আছে। দীব্যতি এস্থলে ষে দীর্ঘ উহা প্রাচীনদিগের প্রামাদিক 
পাঠ। অদন্ততি । পরীডূতঃ” এই সুত্র দ্বার খ স্থানে রী-আদেশ হয়। কর্রীয়তি। 
«“ক্যচ্চোশচ* এই সুত্র দ্বারা অপত্য সম্বন্ধীয় যকারের লোপ হয়। গার্গায়তি। বাচ্যতি। 
“অকৃৎসার্ধ্বধাতু কয়ো:” এই স্থূত্র দ্বারা দীর্ঘ হয়। কবীয়তি। সমিধ্যতি। 

৪। আদ্বধাতুক বিভক্তি পরে থাকিলে হলের পরস্থিত ক্যচ্ ও ক্যঙের বিকল্পে 
লোপ হয়। “আদেঃ পরন্ক” এই স্তর দ্বার আদির লোপ হয়। “অতে। লোপঃ” 
'এই সুত্র দ্বারা অকারের লোপ হয়। অকারলোপের স্থানিবত্ব হেতু লঘু উপধার 
গ্রহণ হইবে লা। সমিধিতা, সমিধ্যিতা। মাস্ত প্ররতিক সুবস্ত এবং অব্যয়ের উত্তর 
ক্চ্ প্রত্যয় হয় না। কিমিচ্ছতি। ইদমিচ্ছতি। স্বরিচ্ছতি। 
71৫1 বুতুক্ষা অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাসা ও গর্ধ অর্থাৎ ইচ্ছা অর্থ বুঝাইলে অশনায়, 

' উদন্ত, ও. ধনায় এই কয়টা ক্াচ্প্রত্যয়াত্ত নামধাতু যথাক্রমে নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 
তবগেনীয়তি। উদন্ততি। ধনায়তি। বৃতুক্ষাদি অর্থ না বুঝাইলে অশনীয়তি। 
উনকীয়তি। ধনীয়তি। ঠা কি উঁও এ ক 

| কৃ € ৪১) 



অশ্বক্ষীররৃষণীবণানামাগ্রীতে। ক্যচি। ধ। $7 তই 1 
এষাং জু অন্থগাগমঃ স্যাহ। অশ্ববৃষযোরমৈথুনেচ্ছায়াম্: 1.8 গু 

অশ্বস্তরতি বড়বা। বৃষস্যতি গৌঃ। ক্ষীরলবণয়োর্লালনায়াম্। ০। ক্ষীরস্থাততি 
বালঃ। লবণস্ততি উদ্রঃ। সর্ববপ্রাতিপদ্দিকানাং ক্যচি লালসায়াঁং: সু 
স্থকৌ। ০। দধিম্ততি। দধ্যন্ততি। মধুমতি । মধ্যস্যতি। 

৭1 কাম্যচ্চ। ৩। ১।৯। এ 

উক্তবিষয়ে কাম্যছ স্যাৎ। আত্মমঃ প্ুন্রমিচ্ছতি পুষ্রকাম্যাতি.। 
সুব্রকাম্যিতা। ইহ *্যষ্ঠ হল” ইতি লোপো ন। . অনর্থকত্বাৎ খশ্যেতি 
সঙঘাত গ্রহণমিতুযুক্তম্। যশস্কাম্যতি। সর্পিক্ষাম্যতি | মাস্তাব্যয়েড্যোইপ্যয়ং 
হ্যাদেব। কিংকাম্যতি। স্বঃকাম্যতি। 

৮ উপমানাদাচারে । ৩। ১ ১০। 
উপমানাৎ কর্ণাণঃ স্থৃবস্তাদাচাক্সেহর্থে ক্যছ স্যাৎ। পুট্রেমিবাচগ্বপ্তি 

্টুত্রীয়তি ছাত্রম্ । বিঞ্ুয়তি দ্বিজম্। অধিকরণাচ্টেতি বক্তব্যম্॥ 
প্রাসাদীয়তি কুট্যাং ভিক্ষুঃ। - কুটায়তি প্রাসাদে। ৫ 

৬1 অশ্বক্ষীরেতি। আঙ্কাসেরিতাতোহস্থিতি বর্ততে ॥ অশ্বস্ততীতি। মৈথুনার্ঘমন্্মিচ্ছতীত্যর্থ;। 
এবং বুষমিচ্ছতি মৈথুনার্ধং বৃষন্ততি গৌঃ। মম্িতি রামো বৃষ্তস্তীমিতি প্রয়োগো। মনুঘাবিষয়ে কখং 
সঙ্গচ্ছতে ইতি চেদ্ অত্রাহুঃ। অশ্ববৃষরূপপ্রকৃত্যর্থপর্িত্যাগেন মৈথুনেচ্ছৈবা্্ী।ংতএব বৃষস্থত্তী তু 

' কামুকীতি কেষে।হপি স্বরসতঃ সঙ্গচছতে ইতি । ল।লপায়ামিতি। উৎকটেচ্ছায়ামিতার্থঃ। 
৭। কামাচ্চেতি। উচ্চারণসামর্থা।ন কম্তেৎসংজ্ঞা। সাস্তাব্যগ়েত্যঃ প্রতিযেধ ইত্যন্াগুবৃপ্তাত।বং 

জুচয়তি। অয়ং স্তাদেবেতি। 
৮ আঢরতীতি। ব্যবহরতীত্যর্থঃ। অধিকরণাচ্চেতি। সপ্তম্যস্তরপাৎ সুবন্ত।দিত্যর্থ। 

৬) আত্মগ্রীত্ি অর্থে অশ্ব, ক্ষীর, বুধ, লবণ এই সকল শবের উত্তর কাচ্ প্রতায় 
পরে থাকিলে অস্থৃক্ আগম হয়। অশ্ব ও বৃষ শবের উত্তর মৈথুনেচ্ছা বুঝাইলেই 
আনসুকাগম হইবে। অশ্বস্ততি বড়ব। বৃষস্ততি গৌং। ক্ষীর ও লবণ শব্খের উত্তর 
লালসার্থে অন্থুক্ হয় । ক্ষীরস্ততি বালঃ। লবণস্ততি উদ্নঃ। সকল প্রাতিপদিকের 
স্থানে কাচ, প্রতার পরে লালসার্থে স্থক্ ও অন্জক আগম হয় | *। দধিষ্ঠতি 
দরধান্ততি। মধুস্ততি। মধাপ্ততি। 

৭। উক্ত বিষয়ে অর্থাৎ ইষ ধাতুর কর্ম যদি ইচ্ছাকর্ভার সন্বস্বীয় হইয়া বসত হই, : 
তাহ। হুইলে ইচ্ছা অর্থ বুঝাইলে কামচচ, প্রতায় হয়। আত্মনঃ পুতরমিচ্ছন্তি: খু 
কাম্যতি। পুরকাম্যিতা। এন্লে “্যন্ত হল:” এই সুত্র দ্বারা যকারের' লোপ হইবে 
লা) অনর্থকত্ধ হেতু পযন্ত” এই পদটাঁ সমৃহবাঢটক ইহা পুর্বে উত্ত হইয়াছে ধস. 
কাঁমাতি। সর্পিঞ্কাম্যতি। নাছ গড বানের উত্তরও কাম্যক্, . তা হন 
ফিংকাম্যতি। স্বঃকাম্যতি |. রি ৭ 



তিওন্বনামধাতুপ্রকরণম। ৩ 
১1. কর্তঃ কাত সলোপশ্চ । 1৩1১৯ 

উপমানাৎ কর্ত্২ স্থবস্তাদীচারে কয বা স্তাৎ। সাস্তন্য তু কর্তৃবাঁচকম্ঠ 

পে! ব। হ্যাৎ। ক্যঙ বে্ত্যুক্তেঃ পক্ষে বাক্যম্। সাম্তম্য লোপস্ত 

াদিয়োগশিঃ । স চ ব্যৰস্থিতঃ। | | 
.. *ওজসোই২প্পরসো ১০০৯৮ বিভাষয়” | | 

(কৃ -ইবাচরতি কৃষ্ণায়তে | ওজঃশবে। . বুত্তিবিষয়ে তদ্বতি 
ওজায়তে। অপ্পরায়তে। যশায়তে, একী বিছ্বা়তে, বিদ্বহ্যাতে 
বদ্যতে । মদ্যতে । অনেকার্থত্বে তু । যুক্সদ্যতে । অস্মদ্যতে 
*কাঙ্মানিনোশ্ঠ” | কুমারীবাচরতি কুমারায়তে। হরিণীবাচরতি হরিণায়তে 
গুবর্বীব গুরূয়তে '। সপত্ীব সপত্বায়তে, সপতীয়তে, সপতীয়তে 
যুবতিরিব যুবায়তে । পটী.মৃদ্যাবিব পটাম্বদূয়তে। ন কোপাধায়াঃ 

৯। কর্তঃ কাঙ্ সলোপশ্চেতি। ধাতোঃ কর্ণ ইতি সুত্রাপ্েতানুত্তত ইত্যাহ। কাঙ গাদিতি। 
সেতি লুগ্তব্তীকং কর্তৃনিশেষণমিত্যাহ । সান্তস্তেতি। চকারস্ত অন্ব/চয়ে বোধ্যঃ। তম্বতীতি। 
তথা চ ওজারত ইতাত্র ওক্সম্বীবাচরতীতি বিগ্রহো বোধাঃ ৷ বিদ্বশ্তত ইতি । নাস্তশ্ৈব পদত্বাৎ সন্ত 
রুত্বং ন। পুংবস্ত।বং শ্বাারয়তি। কাণ্থানিমোশ্চেতি। সপত্বীবেতি। ভ্রিতয়সাধারণং বিগ্রহবাকাস্। 
সপত্বায়ত ইতি । শক্রপর্ধ্যায়াৎ সপত্বশব্দা চ্ছার্জরবাদিডীনভ্তাৎ ক্যঙি পুংবস্ভাবে অকৃৎসার্ধেতি দীর্ঘে চ 

রূপমিদম্। সপতীয়গ্রু ইতি সমানশ্বমিকাতিধায়িনো। ভাবিতপুংস্কন্ঠ নিতাং সপত্ব্যাদিঘিতি ন।দেশে 

নান্তত্বানতীপ্ ততঃ কডি পুংবস্তাবে চ দীর্ঘঃ। সপত্বীয়ত ইতি। বিবাহজহ্যসংস্ক।রশেষনিমিত্তকেন 
গতিশক্েন সমাসে সতি নিতাস্ত্রীত্বান্ন পুংবৎ। যুবারত ইতি । ন চঙ্যাপৃনস্থত্রে ভাষো যুবতিতরেতুাদ1- 
হ্রণা্দ যৌবনং জাতিরিতি জাতেশ্চেতি নিষেধে যুবতীয়ত ইতাদাহরণমিহো চিত্তামিতি বাচাম | 

বযর়মোহনিতাত্েনাজাতিত্বাৎ। অন্যথা যুবজ।নিরিত্যচঃ পরশ্মিশ্নিতি স্ুত্রস্থভাব্যগ্রন্থো। বিরখ্যেত । 
ধুবতিতরেতি ভাষ্যন্ত তৃক। গতিরিতি চেদ্ অব্রাছঃ । তসিলাদিঘিতি পুংবস্তাবে প্রাপ্তে ভাষ্যনির্দেশ।- 
দেব পুংবদিতি। যুবতীশবন্ত তু তরপি ঘরপেতি হুশ্বে যুবতিতরেতি ভবত্যেব। পড়ীমৃদ্বয়ত ইতি । 
পপর ক্যঙ্পরত্বাভাবান্ন পুংবৎ। প।চিকার়ত ইতি । পুংবন্তাবে সতি কাৎ পুর্ববস্তেত্বং ন শ্রয়েতেতি 

ভাখঃ। . এবং পকমীয়তে । স্লৌন্বীর়তে । হ্থকেশীয়তে। ব্রাহ্গণীয়ত ইত্যাদি'। আচটারেহবগল্ভ। 

: ৮1 উপমানবাঁচক স্ুবস্ত কর্মের উত্তর আচারার্থে ক্যচ্ প্রতায় হয়। পুত্রমি- 
কারি গুত্রীয়তি ছাত্রম্। বিষ্ণয়তি দ্বিজম্। স্মবস্ত উপমাঁনবাঁচক অধিকরণেরও 
উদর আঁটারার্ধে কাচ প্রত্যয় হয়। প্রানাদীয়তি কুট্য।ং ভিক্ষুঃ। কুটীরতি প্রাসাদে । 
27৯1. উপমানবাচক স্থুবস্ত কর্তৃপর্দের উত্তর আচারার্থে বিকল্পে কাঙ প্রত্যয় হয়) 
দহ রি পরারাস্ত কর্তৃবাচক শব্দের বিকল্পে লোপ হয়। বিকল্পে কাঙ হয় এইরূপ বলাতে: 

বরপঙ্ে একাম্যচ্ প্রত্যয় হইবে। অকারাস্ত শব্বের লোপ র্যঙ্সরিয়োগপি্ 
ঙঃ ছি যেখানে কা প্রত্যয় হইবে যেইস্থলেই সকার্ান্ত ঈন্দের সারের লোপ হুবে। 
উলোখ. রারস্থিত |: আর্থাৎ ওজস্ ও অপ্সরদূ শবের অন্কিত.লকারের রিতালোগ 



৩২৪ | সিদ্ধান্তকৌমুদদী। 

পাঁচিকায়তে। আঁচারেহবর্গস্ভক্লীবহোড়েভ্যঃ কিববা । 5"। বারহণাহ। 
ক্যঙপি। অবগল্ভাদয়ঃ পচাদ্যজন্তাঁঃ। কিপ্সন্নিয়োগেনানুদাত্বত্বমনুমা 
সিকত্বং প্রত্যয়স্ প্রতিজ্ঞায়তে তেন তহ। অবগল্ভতে । ক্ীবতে 
হোড়তে। ভূতপুর্ববাদপ্যনেকাচ আম্ এতদ্বাস্তিকারস্তসামর্থ্যা। ন চ 
অবগল্ভতে ইত্যািসিদ্িস্তৎফলম্ । কেবলানামেবাচারেইপি: বৃত্তিসস্ত- 

বাদ ধাতৃনামনেকার্থত্বাৎ। অবগল্ভাঞ্চক্রে । হোড়াঞ্চক্রে | * বাস্তিকেছ- 
বেত্যুপসর্গবিশিষ্টপাঠাৎ কেবলাদ্পসর্গান্তরবিশিষ্টাচ্চ ক্যঙেবেতি মাধবা- 
দয়ঃ। তঙ্ নেতি তুচিতম্্। সর্বকপ্রাতিপর্দিকেত্যঃ কিববা বক্তব্য । ০। 

গল্ভ ধাষ্টো। ক্রীবৃ অধাষ্টোে। হোঁভ্ অনাদরে। কাঙলপীতি। অপিশব্দান্বাকাম্। তত, সর্ব 
প্রাতিপর্দিকেভ্য ইত্যত্র বা গ্রহণাল্লভ্যতে ইত্যাহুঃ । কিদ্নমিযোগেনেতাদি। তেন কাঙ্সম্সিয়োগে- 
ন[নুদাত হানুন।সিকত্বয়ে।রভাবাদিংসংজ্ঞ।লোপৌ নস্ত ইতি অকৃৎ্সােবতি দীর্ঘে সতি অবগল গ।য়তে 

ক্লীবায়তইতা।দি ভবতি। তেন তডিতি। আত্মনেপদমিত্ার্থ:। তথাচ অবগলভমানং ক্লীবমান 
ইতা।দি সিধাতি। মাধব।দয় ইতি। কেচিত্তেষ।মাশয়মাকঃ | অ।চারেহবগল্ডেতাত্র সুপ ইতানুব্রতে । 
তথা চ কেবলাুপসর্গ।স্তরবিশিষ্ট(দ বগল্ভ প্রগল্ভ।দিন্বনস্ত।ৎ ক্যঙেব নতুক্িপ্। তঙ্ নেতি তুঁচিত- 
মিতি। উত্তরবান্তিকেন প্র(তিপদ্িকম।ত্রাৎ ক্কিপ্ বিধীয়ত ইত্তি। এতেভ্যোহপি তিত্যং কিপি 
সিদ্ধে তৎসনিয়ো গেনানুদা তত হানুনাসিকত্বমাত্রমচ্প্রতায়ন্ত আচারেইবগলভেতাবগল্ভাদিধু প্রতিজ্ঞায়তে-। 
লাঘবাদন্ঠত্র তু গল্ভ প্রগলভাদি প্রাতিপদ্দিকেধু ক্ষিপি পরন্মৈপদমেব ভবতি ন তু তর্ডিতি তাবঃ। 

নম্েবমাচারেহবগলভেতাত্র বাগ্রহপ।ৎ ক্যডমনুবর্তা অবগল্ভ।দিপ্র+তিপদিকেড্যুঃ ক্াঙ্বিধানেহপান্ডত্র 

ক্বস্তদেব কাতিতি কাছে! বিষয় এব নান্তি। তথা চ। কেবলাছুপসরগাস্তরবিশিষ্টাচ্চ কাঙপ্যযুক্তু 
ইতি চেদ্ অত্র বদন্তি। প্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্িপ সুবস্তেত্যঃ ক্যঙিতি বিষয়ভেদেনাপি গ্ল্ভতি গল্ভাদতে 
প্রগল্ভতি .প্রগল্ভায়তে ইতাদি সিধ্যতেবেতি । ত্যাদেতৎ। গল্ভত ধাষ্টে ইতা।দীনামনুদাত্- 

ত্বদবগল্ভতে ইত্যাদিপ্রয়েগসিদ্ধবপি অবগল্ভাদিধুত্তরবার্তিকেন ক্কিপি সত্যবগল্ভতীত্যাদা নিষ্ট- 
প্রয়েগঃ হ্।ত্তদ্ব।রণার্থমাচারেবগল্ত ইতি বান্তিকারস্তন্ত।বপ্তকতয়া সামর্থান্তে।পক্ষীণত্বাদ্ তৃতপুবধা 
দপ্যনেকাচ অ।মিত্যেতৎ অধুস্তমিতি চেৎ সত্যম্। অত্র হায়ম।শয়ঃ। সব্বপ্রাতিপদ্দিকেতঢ ইতি বান্ঠিকে 

হয় অন্ত শব্খের বিকল্পে হয়। কৃষ্ণ ইবাচরতি কৃষ্ণায়তে। ওজস্ শব বৃন্তিবিষয়ে 
বৃত্তির ভ্ায় হয়। ওজায়তে । অগ্পরায়তে। যশায়তে, যশস্ততে ৷ বিদ্বায়তে; 
বিদ্বন্ততৈ | ত্বদ্যতে। মর্দাতে। অনেকার্থ বুঝাইলে যুষ্মদ্যতে। অন্মদচতে । 
"কাঙ্মানিনোশ্চ” এই স্থত্র দ্বারা পুংব্ ভাব হইবে। কুমারীবাচরতি কুমারায়তে । 
হবিণীবাঁচরতি, হরিণায়তে। গুরবাব গুরয়তে । সপত্বীব সপত্বায়তে, সপতীয়তে, 
সপত্বীক়্তে ৷ যুবতিরিব যুবায়তে। 'পটা মৃদ্ব্যাবিব পটামৃদুয়তে। “ন কোপধায়োঃ” 
এই সুত্র ত্বারা পুংবতভাব নিষেধ হইবে । পাচিকায়তে। আচারচর্থে অবগল্ত, 
ক্লীব ও হোঁড় শকেের উত্তর বিকল্পে কষিপ, প্রত্যয় হয়। বিকল্পপক্ষে কাঙ্ হয় ।..আহ- 
গস্ভাদি শব পচাদিত্ব হেতু অচ্ প্রতায়ান্ত। কিপ্ সন্গিয়োগ দ্বার! প্রত্যয়ের অনা 
ও অঙ্থনাসিকত্ব প্রতিজ্ঞাত হইতেছে, সেই হেতু তঙ্ অর্থাৎ আক্গনেপূব হইব । 



: তিওস্তনামধাতুপ্রকরণম্। ৩২৫. 

ূ্বার্ডিকং নু অনুবদ্ধাসঙ্গার্থং তত্র ক্কিবনৃদ্যন্তত | প্রাতিপদিকগ্রহণাদিহ 
স্থপ.ইতি ন সন্বধ্যতে। তেন পদকাধ্যং ন। কৃষ্ণ ইবাচরতি কৃষ্ণতি। 
"আতোঁগুণঃ” ইতি শপা সহ পরবরূপম্্। অ ইবাচরতি অতি। অতঃ।. অস্তি ॥ 
প্রত্যয় গ্রহণমপনীয় “অনেকাচ” ইত্যুক্ের্নাম্। ও | অভুঃ। উঃ। দ্বিত্বম্। 
“অতো গুণে” । “অত আদে” রিতি দীর্ঘঃ ণল্ ও বৃদ্ধিঃ। অতুসাদিষু তু 
*আতো। লোপ ইটি” চেত্যালোপঃ | মালেবাচরতি মালাতি। লিঙ্গবিশিষ্ট- 

পরিভাষয়া' একাদেশব্য পুর্ববাস্তত্বাদ্ব! কিপ্। মালাঞ্চকার। লডি। অমা- 
লাৎ। অত্র হল্ড্যার্দিলোপো ন ভীপাহচধ্যাদাপোশুপি সোরেব লোপ- 
বিধানা। ইট্স্কৌ। অমালাঁসী। কবিরিব কবয়তি। আশীর্লিডি। 

ব। গ্রহণেন বাবস্থ্িতবিভাষাশ্রীয়তে। তথা চ অবগল্ভব্লীবহ্োডেভা?ঃ কিপো।হভা বাদনিষ্টপ্রয়েগো ন 

উবিষ্াতীতি স্বীকৃতে সামর্থাং নোপক্ষীণমিতি দিক । পদকাধ্য” নেতি। সবর্ণদীর্ঘো যদ্যপি পদমাত্র- 
কার্ধাং ন ভবতি তথাপি পদশ্ত জায়মান: ক।ধ্যং নেতাত্র তাৎপধাং বোধাম্। তনোতীতি তৎস ইব 

অ।চযতি তততি। অত্র জশ্ত্বং ন। ত্বগিব আচরন্তি ত্বচতি। অত্র কুত্বং নেতাদ্যপি বোধ্যম্। 

খিত্বমিতি। অণল্ ইতি খ্থিতে দ্বির্বচনেহচীতি নিষেধাদতে! লোপো ন ভবতীতি ভাবঃ। অতে। 
গুণ ইতি। দ্বিত্বে কৃতেহপাতো৷ লোপেো! ন ভবতি অন্তরঙ্েণানেন বাধিতত্ব।দিতি ভাবঃ। যদ্প্যত্র 
ফলে বিশেষে নাস্তি তথ।পি শাস্ত্রপ্রাপ্তিক্রমমনুরুধোক্তম্। যদাপোবং বার্ণাদাঙ্গং বলীয় ইতি 

পরিভ।ষয়হতে! লেপ এবোচিত ইতি চেৎ মেবম্। তশ্ত।ঃ সমান।শ্রয়ে কারশ্চকারেত্যাদো 
প্রবৃত্তিম্বীক।রান্ন তু ব্যাশ্রয়েহপি। চ পরত্বান্নিত্যত্বাচ্চ অত আদেরিতানেনৈব প্রথমং ভাব্যমিতি বাচাষ্। 

তন্ত বহিরঙলত্বেনাসিদ্ধত্বাৎ। নচাপবাদত্বাদত আদ্দেরিতানেন ভাবামিতি বাচাম। অপবাদে! বদান্তন্ 
চরিতার্থভর্থি অন্তরঙ্গেণ বাধাতইত্যুক্তত্বাৎ। আনর্দেত্যাদৌ তল্ত চরিতার্থত্বাৎ। তত্র হলাদিঃ শেবাথ 
প্রাগেব পরত্বদত আদেরিত্যন্ত গরবৃতেঃ। ন চ নিতাত্বাদ্ধলাদি: শেষ এব প্রথমং স্যার্দিতি বাচ্যম্। 
নিতাত্বস্ঠঠত আদেরিতাত্রাপি তুলাত্বাৎ এতচ্চ মনোরমান্ুসারেণোক্রম্। কেচিদত্র বদস্তি। অতে। 
গুণ ইতি পররূপপবাদত্তাত আদেরিত্যন্ত অ।নর্দেত্যাদেৌ। চরিতার্থত্ব।দন্তরঙ্গমেব ভবতীতি মনোরমোক্তং 

চিন্তাম্ । স্ববিষয়মধ্যে একত্রোদ|হরণে চরিতার্থস্তোদাহরণাস্তরেহপি প্রবৃত্তাভাপগমাৎ ন হি গোদ 
ইত্যত্রাহহতোহনুপনর্গে ক ইতি চক্রিতার্থমিতি গোপ ইত্যাদৌ ন প্রবর্তৃতি তম্মাদণং বাধিত্ব। কপ্রতায়ো 

অবগল্ভতে। ক্লীবতে। হোড়তে। ভূতপুর্ব্ব অনেকাচ্ শব্দের উত্তরও আম্ প্রতায় 
হয়। এই বাত্তিকারস্ত সামর্থ হেতু কেবল অবগল্ভতে ইত্যাদি পদ সিদ্ধির জন্যই যে 
বার্তিক তাহা নহে। কেবল ধাতুর আচারার্থেও বৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যয়ের সম্ভাবন! 
কআছ্ছে। কারণ ধাতু সকলের অর্থ অনেক প্রকার হয়। অবগল্ভাথঃক্রে । 
হোড়াঞ্চত্রে । বার্তিকে অন এই উপসর্গ বিশিষ্ট পাঠ আছে বলিয়া কেবল গল্ভাদি 

গ্ব্বা এবং অন উপসর্গবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ক্যঙ্ই হইবে। ইহা মাধবাদি আচার্ষের 
এম 1. আঁস্রনেপদ না হওয়াই উচত। সকল প্রাতিপর্দিকের উত্তর বিকল্পে.কিপ্ 
হস+৯ 1 - পুর বার্তিক নুত্র কিন্ত অন্থুব্ধের অসঙগার্থ,সেস্থলে কিপ্ অনুদিত হইতেছে। 
প্রা পিক, শের গ্রহ হণ করাতে এসলে হপের সম্বন্ধ হইবে না। সত নাং পদকার্ধ; ও 



৩২৬ | পসদ্ধাসকৌমু্ী। |: 

কৰীয়াৎ। “সিচি দ্ধ রিত্যর ধাতোরিত্যনুব্া ধাডুরেৰ, যো; ধাতুরিতি+ 
ব্যাখ্যানাক্লামধাতোর্ন বৃদ্ধিরিতি কৈয়টাদয়ঃ। অকবয়ীৎু. মাধবস্ত নায়. 
ধাতোরপি রৃদ্ধিমিচ্ছতি | অকবায়ী২ৎ | বিরিব বয়তি ।--"রিরায় 
বিব্যতৃঃ ৷ অবয়ী, অবায়ীৎ। শ্রীরিব শ্রয়তি।' শিশ্রায়। শিশ্রিয়তুঃ$ি 
পিতরতি। আশিষি রিউ। পিত্রিয়াৎু। ভূরিব। ভবতি। অত্র গাতিস্টেতি 
ভূঝে বুগিতি ভবতেরিতি চন ভবতি অভিব্যক্তত্বেন ধাতুপাঠস্ইন্ডৈব তত 
গ্রহণাৎ। অভাবীৎ। বুভাব। ্্ররিব দ্রবতি। ণিশতি র্ এ 
অদ্রাবীগু। 

ঘখ! স্ববিষয়ে সব্বত্র প্রবর্ততে তথেহাপি প্রবর্তত ইতি। তদপরে ন ক্ষমন্তে। গোদখোপাদে? 
সব্ধবত্রাণঃ কন চ প্রাপ্তিসস্তবে বিনিগমনাবিরহাদণং বাধিত্ব। কপ্রত্যয় এব ভবতি প্রকৃতে ত্বারর্দেতাদো। 
হলাদিঃ শেষাৎ প্রাক অতো গণ ইতান্ত প্রাপ্ত্যভ।ণাস্ৈষম্যমন্তীতি। নম্বত আদেরিত্যন্ত পররূপাপবাদত্ব- 
মেধামাসেত্যত্র যছুক্তং তৎ কথং সঙ্গচ্ছতে । আবৃধতুরিতাদৌ আদ্গুণ ইতি খুপস্সজাপি প্রাণ্ডেঃ। 

ন চ বখ। সবর্পদীর্ধে। ধণ্গুণয়েরপবাদত্তখায়মপ্যুভয়োরপবার্দ ইতি বাচ্যম্। এবসপা।নর্দেতাতেক 
হলাদিশেষাৎ প্রাগেবাসেতাত্রাপি অহ আদেরিত্যন্ত প্রবৃত্ত কিস্তেন পররূপাপবাদত্বকখনেনেড়ি ডেদ্ 
অত্র কেচিদাহঃ ৷ ঘন্বাপবাদ একশেষ হতি কেধষাঞ্চিৎ প্রবাদে যথা হপবাদশবকেো। বাধকপরঃ সরূপাগা” 

মিতোকশেষানারস্তে হি শ্বাছ্যৎপত্তৌ ঘশ্বস্ত প্রবৃত্তেরেকশেষনূত্রারস্তে তু পদাস্তর ভাবেন তা বৃত্কে- 

স্কখ।হত্রতাপবদশব্দোহপি বাধকপরঃ অত আদেরিত্যনারস্তে হি হল।দিঃ শেষে পররূপপ্রবৃততাবেধামালেতি 
সাদারন্ধে তু তৎসুত্রে পরত্বাদ্ধলাদিশেষাৎ প্রাগেব দীর্ঘপ্রবৃত্্যা পররূপত্ঠাপ্রসক্তেরিতি ।  যদ্রাপ1)- 
সেত্যাদে প্রথমত অত আদেরিতি দী্খকরণেহপি হলাদিশেষে পররূপে চ কৃতে তন্ত পুক্গাস্তবস্তাবে সতি 
অতাসগ্রহণেন গ্রহণাদদ অত আদেরিতি দীর্ঘপ্রবৃত্তা সমীহিত্রূপসিদ্ধিন্তখাপ্যানর্পতযাদি ন সিধাতোধ । 
তত্র ছি তন্মান্নভ্ দ্বিহল ইতি দীর্ঘাভৃতাদকারান্নটি নকাপ্রেপধ্যকারশ্রবণাভাবপ্রসঙ্গা্দিতি 1দক্ 
প্রতার়াস্তত্বেনা প্রঃতিপদিকত্বাৎ কিপোহনুৎপত্তিমাশক্কাহ। লিঙ্গবিশিষ্টেতাদি । সিচি বুদ্ধিরিতান্েতি । 

সিচ! ধাতোরাক্ষেপাৎ খত ইদ্ধাতোরিতাতো ধাতোরিতানুবর্তনাচ্চ ধাতুরেব যে! ধাতুরিতি ব্যাখা? 
লভাত ইতি জ্ঞেয়ম। বিরিবোতি। বিঃ পক্ষী । রা 

হইরে না। কৃষ্ণ ইবাচরতি কৃষ্ণতি। “অতো গুণঃ” এই সুত্র দ্বারা পপের সহিত 
পররূপ হুইবে। অইবাচরতি অতি। অতঃ। অন্তি। প্রত্যয় গ্রহণ ত্যাগ করিয়া, 
'"জনেকাচঃ” এই উক্তি হেতু আম্ হইবে না। ও | অতুঃ। উঃ। স্বত্ব হয়? 
“অতো গুণে” এই সুত্র দ্বার! *পুর্ন্ূপ, “অত আদেঃ” এই সুত্র দ্বার! দীর্ঘ ছয় । 
শল্ বিভক্তি স্থানে ওঁ ও বৃদ্ধি হইবে। অতুস্ প্রতাতস্থলে “আতো। লোপঃ ইটি চু” এই, ্ 
হুত্র দ্বারা আকারের লোপ হয়। মালেবাচরতি মালাতি। লিঙ্গবিশিষ্ট প্রি, 
হারা অথবা একাদেশের পুর্বান্তত্ব হেত কিপ্ হয়। মালাঞ্চকার । .জঙ.. চর 
অঁমালাৎ। এস্থলে “হ্ল্ঙ্যার্দি লোপ হুইবে না। ডীসাহচর্ধ্য হেতু, আপের ্. নর 
সায় লোপ বিহিত হইবে। পরে ইটু ও সকৃহয়। অমালাসীৎ।. কবিমির। ক্রি 
আ[লির্লিতে । কবীয়াৎ। পসিচি বৃদ্ধিঃ এই স্তরে ধাতুর অনুবৃতি করিহা ধারন 
যে..ধাু তাহার বৃদ্ধি হয় এইরূপ ব্যাধ্যান- হেতু নাম্ধাতুর বৃদ্ধি হইরে হা, 



ভিউস্তসীমধাতুপ্রকরণম্। ৬২৭ 

: অনুনাসিকত কিব্বূলোঃ কতিতি। ৬1৪81 ১৫ 1. 
ৃ নি ও চা দীর্ঘ: স্যাৎ কৌ ঝলাপ্দৌ চ ক্ডিতি। ইদমিবা 
যতি ইদামতি। রাজেব রাজানতি। পন্থা ইব পথীনতি। মধীনতি। 
খাঞু্ীপতি | দে্টারিব দেবতীতি মাধবঃ। অত্র উঠি দ্যাবতীত্যুচিতম্। ক 
ছ্ব ফতি। চকাবিতি হরদত্তঃ। মাধবপ্ত গ্যল্লোপাবিভি বচনাৎ পলি 
ববদ্থিং বাধিত্বাহতো লোপাচ্চক ইতি রূপমাহ। স্ব ইব সম্বৌ। সম্ব। 
বন্ত, স্বামাস স্বাঞ্চকারেতি তদনাকরমেব । 

১০) অনুনাসিকেতি। অঙ্গশ্ঠেতি বিশেধাসপ্সিধ।নাৎ তদভ্তলাভঃ। টরলোপ ইতাতো দীর্ঘগ্রহণং 
নোপ্যায়া ইত্যত্ উপধাগ্রহণং চান্ুবর্ততে তদাহ। অনুন।সিকান্তশ্টেত্যার্দি ঝলাদাবিতি। এতচ্চ 

ধন্সিন্ বিধিত্বাদবল্গ্রহণ ইতি পরিভাধয়া লভাতে । ঝলাদৌ কিতি শাস্তে। দাত্ত ইতুদাহরণং ভিতি 
তু ষঙ্লুকি তসি শংশান্তঃ দন্দাস্ত;। পখীনতীতি ॥ অন্তরঙ্গ তবদীর্ঘস্ততো! ন গুণ ইত্যাহঃ। ইস্কত্সিতা 
নেন শাবেধেতি নিয়মাদ্ দীর্ঘভাবে গুণে সতি পথ্থীনতীতোব রূপমিতান্কে | যেখামিক্সাদীলাং 
শাবুপধাদীর্ঘঃ ক্রিয়তে পরমদণ্ডীনীত্যাদৌ। তেষামেব ঈতিন্বৃত্রহম্াদীনাদিহক্সিতি নিরমো ন তু পথা 

দ্লীনাম্। এতেষাত্ত শৌ পরতঃ শ্ুপন্থানীত্যাদাবুপধা দীর্ঘ প্রবৃত্তাবপি "ইতোহৎ সর্বনাসন্থান” ইত্যত্বে কুতে 
ইনুপ্লিতি নিয়নাপ্রবৃত্তেঃ । অন্যথা] পন্থ/নৌ পস্থান ইতি ন সিধ্যেত্তখা চ পথীনতীত্যাদ্যেব সাধ্বিতা- 
পয়ে। দেবতীতি মাধব ইতি। অপদাস্তত্বাদ্দি উন্ন। অহেেতি। লব্ৃপধগুণং বাধিস্বাস্তরঞগ তাদুঠি 
ধণ তশ্সিন্ কর্তবো বহিরঙ্গাগ্রাপৃঠো। নাসিদ্ধত্বং নাজানভ্তর্ধ্য ইতিনিষেধাৎ। নচ বার্ণাদাঙন্ত বলীয়- 

স্বাদ্যণং বাধিত্বা লখুপধঙ্ডণঃ স্ঞঃদিতি বাচ্যম্ ॥ ব্যাশ্রয়ন্বাৎ। অতএব মিবেরৌণার্গিকে মপ্রতায়ে 

হ্োনশববঃ 'লিধাতীতি ভাবঃ॥ ক ইবেতি। কো ব্রঙ্গা। চকইতীতি। নম্বেবমৌ অতুরিত্যত্রাপ্যত 
আদেরিতি দীর্ঘং বাধিত অতো৷ লোপ এব স্তাদিতি চেদ্ অত্রাহুঃ। গ্যল্লোপাবিতি বচমেন জায়মানো 
ধোহতো! লোপং স তু সন্নিহিতমেব অকুৎসার্বেধেতি দীর্ঘং বাধতে অনস্তরস্তেতি স্যায়াৎ। ন তু ব্যবহিতমপি 
অণ্ত আদেরিতি দীরধমিতি মাধবশয়।ৎ নানেন তদ্গ্রন্থপ্ত বিরোধ ইতি অন।করমেবেতি । অনেকাচ্তা" 
ঙবাদিতার্থঃ। অন্তে তু ভাষ্যে প্রত্যয়অহণমপনীয়েত্যন্ ত্বাৎ গ্রতায়াস্ততয়৷ স্বম।সেত্যাদি রূপং 
শুদ্ধনেবেত্যাহঃ | 

কৈরটাদির অভিমত । অকবয়ীৎ। মাঁধব মতে নামধাতুর ও বৃর্ধি হয়। অকবারীতৎ। 
বিরিধ বয়তি। বিবায়। বিবাতুঃ। অবস্ীৎথ, অবারীৎ। শ্ট্রীরিব শ্রয়তি। শিশ্রায়। 
শিশ্রিয়তুঃ। পিতেব পিতরতি। আশীর্লিডে খন্থীনে রিঙ্ হয়। পিত্রিয়াৎ। ভূরিব। 
ভরবতি। এস্লে “গাতিস্থা” ভূুবো বুক,” “ভবতেঃ” এই কর়টা হ্ত্র দ্বার কার্য 
হইরে না। কারণ অতিব্যক্তত্ব হেতু ধাতু পাঠস্থেরই সেস্থলে গ্রহণ হইবে । অভাবী । 
সুতা, -জ্রিব দ্রবতি। দণিশ্রীতি” এই সুত্র বার উঙ্ হইবে ন!॥ অদ্রাবীঞ্থ। 
8৯৯৯1 : কিপ্ প্রতার়, ঝলাদি প্রত্যয় এবং কিৎ, ডিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অঙ্ছনাঁসি- 
সাক শ্রাতিপদিকের 'উপধার দীর্ঘ হয়। ইদমিবাচরতি ইদামতি। রাজেব. টরতি 
রাঁ্গানতি। পশ্থাইব পধীনতি | মঘীনতি । থভুক্ষীণতি। দ্যৌরিব দেবতি এইকঈপ 
সাধধাচধ্য টিকাম।  অস্থলে উঠ পরে থাকিলে দ্যাবতি 'পদ হওযী' উচিত।, ক ইব 



৩২৮ ১. সিদ্ধান্তকৌমুৰী। 

১১। ভৃশাদিভে্। ভূব্যচের্লোপশ্চ হলঃ। 1 ৮১২. 

অতততন্তাববিষয়েভ্যো ভূশাদিভ্যো ভবত্যর্থে কত্ত স্যাঁৎ। হলন্তানমেবাং 
লোপশ্চ। অভশে! ভূশো ভবতি ভূশায়তে। অদ্বেরিতি পর়্ যাদাসবলাদ- 
ভূততন্তাব ইতি লব্বং তেনেহ ন। ক দিবা ভূশা ভবস্তি। যেরান্রে! 
ভূশ! নক্ষত্রাদয়স্তে দিবা কক ভবস্তীত্যর্থঃ। স্ুমনস্ অহ্য সলোপঃ। স্ুম- 
নায়তে। চুরাদৌ সংগ্রাম যুদ্ধে ইতি পঠ্যতে । তত্র সংগ্রামেতি প্রাতিপদ্দিকং 
ভন্মাত্তৎকরোতীতি ণিছ সিদ্ধঃ। তগ্সনিষ়োগেনানুবন্ধ আসজ্যতে । যুদ্ধে 
যোহয়ং গ্রামশব্দ ইত্যুক্তেহুপি সামধ্যাৎ সংগ্রামশন্দে লন্ধে বিশিষ্টপাঠে! 
জ্তাপয়তি উপসর্গসমানাকারং পুর্ববপদং ধাতুসংজ্বাপ্রয়োজকে প্রত্যয়ে 
চিকীর্ষিতে পৃথক্ ক্রিয়তে ইতি । তেন মনঃশব্দাৎ প্রাগটু।- স্বমমনায়ত | 

১১। তৃশাদিভ্যইতি। ভুবীত্োতদ্ ব্যাচষ্টে ভূবত্যর্থ ইতি। ভূশ শী মন্দ পণ্ডিত দুর্দনম্ 

হামনস্ উব্মনস্ ইত্যাদয়ো। ভূশাদয়ঃ। ক দিবেত্যাদি ভাষ্যকারীয়ং প্রতুযুদাহরণং ব্যচষ্টে। ফেরাজা- 
বিত্যাদিনা। শ্রাভিপদিকমিতি | ন ত্বয়ং ধাতুঃ গ্রসের! চেত্যোণাদিকেন মন্প্রত্যয়াস্ততয়। 

'নিষ্পাদিতত্বান্দেবং চ বক্ষামাণজ্ঞাপকং সঙ্গচ্ছতইতি ভাবঃ। অন্ুবন্ধ ইতি। সংগ্রামেতি মশব্দাকারাদ্ 
ভিন্নোইকারোহম্ুবন্ধ ইত্যর্থ:। তথ! অত্র অতো গুণ ইতি পররূপং জ্ঞেয়স। যদি তু মফারাদকারোই২- 
সুবন্ধঃ হ্যাত্তর্থি অনসংগ্রামতেত্যত্র ণৌ চভীত উপধাহুন্বঃ স্ত/ৎ। শিচ্সন্লিয়োগেন।নুবন্ধাকরণে তু 
অনুদাত্রেত্বক্ষণস্ত আত্মনেদপন্ত।প্রবৃত্তা। ণিচশ্চেতি কর্তৃগামিনি ক্রিয়ফলএব অংয্মনেপদং স্তান্ন তু পর- 
গামিনীতি ৰিবেকঃ। সামর্থ্যাদ্িতি। কেবলল্ত গ্রাশব্বন্ত ঘুদ্ধে প্রয়োগাভাবাদিতি ছাবঃ1 ক্রিয়া" 
যোগাভাবাছুপসর্গে। নেত্যভিপ্রেত্যাহ। সমানাফ।রমিতি। পূর্ববপদমিতি। তচ্চ দমাসএব সম্ভবতি 
তেন আন্দোলয়িত্বা প্রেঙ্েলমিত্বেত্যাদৌ। আরপ্রেত্যাদীনাং ন পৃথকরণম্। অন্যথ|। তেধাং তেন সমাঁসে 

মতি ল্যপ্ স্তাদ্দিতি ভাবঃ। তেনতি হ্থমিমনায়িষতীত্যাদৌ। মনস্শব্্থয ছ্ির্বচনং পৃথকরণস্ত ফলমিতি 
বোধ্যদ্। অবাগল্ভতেতি। অ।চারেহবগল্ভেতি ক্িব্বিধে: অবেত্যস্ত পৃথকরণাঞ্ গল্ভশব্দাৎ প্রাগট.! 

কফতি। চকৌ এইরূপ হরদত্ত বলেন। মাধবমতে প্ণাল্লোপৌ” এই সুত্র দ্বারা 
ণল্ পরে বৃদ্ধিকে বাধ করিয়। “অতো লোপ:” এই স্থত্র দ্বারা অকারের লোপ হেতু চক 
«এইরূপ হুইবে। স্বইব সম্বৌ, সম্ব। কিন্তু স্বামাস, স্বাঞ্চকার ইত্যাদি পদ অনাকর 
অর্থাৎ প্রামার্দিক। 

১১। অভূততভ্ভাৰ বিষয়ক ভৃশাদি শব্ষের উত্তর তবতি অর্থে কাঙ্ প্রত্যয়. হ | 
তৃশাদির মধ্যে হলন্ত শন্দের অন্তর্ভাগের লোপ হয়। অভৃশো ভূশে। ভবতি ভূশায়তে।. 
অচেঃ* এই পধু্দাীস বলে অভ্্তততস্তাব অর্থ লাভ হইল। সেই হেতু. “ক দিবা-তুশা 

ভবস্তি” ॥ অর্থাৎ রাত্রিকালে যে সকল নক্ষত্ররাশি উদ্দিত হয়, তাহার! দিবসে কোথা 
ায়। এস্থলে কাঙ্হইল না। জুমন্স্ শব্দের সকারের লোপ হয়। *স্নায়তে ৷ কি 
মধ্যে সংগ্রাম ধাতু যুদ্ধবোধক। দেস্থলে সংগ্রাম শব্দটা গ্রাতিপদিক। সেই: হেতু 



ভিউস্তনামধাতুপ্রকরণম্। ৩২৯ 

উন্মনায়তে । * উদমনায়ত্ত । এবং চাবাগল্ঞ্ভ, অবাগল্ভিষ্টেত্যাদাঁবপ্য- 

বেত্যন্য পৃথক্করণং বৌধ্যম্। জ্ঞাপৰ্চ সজাতীয়বিষয়ম্। তেন যত্রোপ- 
সর্গসরূপং সকলং শ্রায়তে ন ত্বাদেশেনাপহৃ তং তত্রৈব পৃথক্কৃতিঃ। এবধঃ 
এআ উঃ ওঢঃ স ইবাচর্য ওঢায়িত্বা অত্র উন্মনাধ্য অবগল্ভ্যেতিবন্ন ল্যপ্ 
জ্ঞাপকশ্ত বিশে্ষবিষয়ত্বে যাস্ঠিবার্তিকং তত্ভাষ্যঞ্চ প্রমাণম্। তথ! হি। 
উদ্যোমাভ্ক্ষটঃ প্রতিষেধঃ। ০। উসি ওমাডোশ্চ পরয়োরাটঃ পররূপং 
নেত্যর্থঃ । উত্ামৈচ্ছ্ ওআীয়। ওক্কারীয়ত। ওটীয়ৎ। আটশ্চেতি 
চশব্দেন পুনর্ববৃদ্ধিবিধানাদিদং সিদ্ধমিতি ষাট্ঠে স্িতম্। ' 

কিং তঁৎসাজাতামিত্াত আহ। তেনেতি। উন্রামিতি। “মাহেষ়ী সৌরভেম়ী গৌরুত্রা মাতা চ 
শলিণীত্যমর: | ওত্রীযদিতি। ক্াজন্তাদুত্রাশবাললডি অশশ্য(টি চ কৃতে উদ্পদ/স্ত/দিতি পররূপং 
প্রাপ্তম্। ন চানর্থকোহয়মুস্ ন গ্রহীষ্যত ইতি বাচ্যম্। ছিদ্দ্যুভিন্দ্যরিত্য।দাবপ্ুযুসে।হনর্থক ত্বাদাগম- 
সহিতন্তৈবার্থবত্ব(ৎ। তথ। চ।ধুর।পুরিতা দাবেব স্তাদ্ এবঞ্চয়মেবাহড।গমস্থ। উসি পরে প্রতিষেধোহর্থ- 
বছ্গ্রহণপরিভাবায়া অব্রাপ্রবৃভৌ জ্ঞাপক ইতি স্থিতম্॥। অতএবোশ্যপদাঞ্ত।দিতাআজ।পদাস্তাৎ কিং 

.€কাশ্জসেতি ভাষ্যে প্রতু্যুদাহৃতম্। ওষ্কারীয়দিতি। ওম|ডোশ্চেতি পররূপং প্রাপগ্তম্। আডাগমন্তাঙি 

পরে উদাহ্রণমহ। ওটীয়দিতি। যত্রারদেশেন অপন্ৃতং তত্রাপি বদি পৃথকৃকৃতিস্তদ] অডঃ পরত্রাটা। 

ভাব্যমিত্যাড।গমস্ত(ডি পরে পররূপনিষেধো ব্যর্থ স্তাৎ। তথ।চ জ্ঞপকস্ত বিশেষবিষয়ত্ে প্রমাণ- 

মরমেব নিষেধ ইতি ভাবঃ। চশব্দং প্রধুগ্র।নঃ নুত্রক।রোহপি জ্ঞাপকত্য বিশেষ 'বয়স্বেহনুকৃল ইত্যাহ। 
চশব্দেনেতি। যাষ্ঠে স্থিতমিতি। ভাষাকারে।হপুক্তার্থে প্রমাণভূত ইতি ভাবঃ। স্তাদেতৎ। 
অবধীরয়ভীত্যাদ।ববশব্দস্য পৃথক্করণমন্তি বা নবা। আদ্যে বোপদেবেন।বশব্দাৎ প্রাগ।ডাগমং বকারদ্িত্বং 
চ কৃত্বা চডি আববধ্ধীরদিত্যুদাহ্ৃতং তন্ন সঙ্গচ্ছেত । দ্বিভীয়ে তু “ইতীব ধার।মবধায্য মগুলী ক্রিয়।শ্িয়- 
অগ্ডি তুরঙ্গ মৈর্মহীতি” গ্রীহরধ প্রয়োগে ন সঙ্গচ্ছেতেতি চেদ্ অন্রঃঃ। নায়ং ধাতুশচর।দো, পঠিতঃ কিন্ত 
ঘহুলমেতন্লিদর্শনমিতি বাহুলকাদূহিতত। উহশ্চ ধীরেত্াস্ত।(পি সম্ভবতি অবধীরেত্যহ্যাপি ॥। প্রয়ে।গ- 
স্বপন প্রংমাণ্যাৎ মুনিত্রয়নিরে!ধ।ভাব।চচ । ঘদ1 ত্ববধীরেতি বিশিষ্টক্তৈব ধাতুত্বং তদ।বধীরয়িত্বেতি 
সাধু ধীরেতাত্তৈব ধাতুত্বে তু অবধীরেত্যন্ত সাধুত্রমিতি। তন্তেতি। আদিশব্ন্তেতার্থঃ। তন্তাপীতি। 
কাধঃ কক।রস্তেত্যর্থ:। এতেন নঃ কো কান্ত বিভাষেতি সুত্রদ্য়ে ক্যষোহপি গ্রহণং বদন্তঃ পরাস্তাঃ। 

_লজোহি্বীপতীতি । ক্যডি নতি তঙেব স্তাৎ। ক্যঙ্ ানিনে।শ্চেতি পুংবস্ত/বশ্চেতি ভাবঃ। 

তৎকরোতি এই অর্থে পিচ সিদ্ধ হয়। তবে যে চুরাদিগণ মধ্যে পুনরায় পাঠ করিয়া- 
ছেন উহ পিচের সহিত উল্কি হেতু অন্ুবন্ধ যোগ জানাইতেছেন। গ্রামশন্দে যুদ্ধ 

খুধায়, এইরূপ বলিলেই সংগ্রাম বুঝাইত, তবে সংবিশিষ্ট পাঠ করিবার প্রয়োজন কি? 
সংগ্রিশিই পাঠ জানাইতেছে যে উপসর্গ সমানাকার পুর্বপদ ধাতুসংজ্ঞাপ্রয়োজকে 
ট “ত্য চিকর্তোত হইলে তাহাকে পৃথকৃ করিতে হইবে । তন্দ্রা মনস্ শব্দের পুর্বে 
আট; হইবে। শ্বমনার়তে । উন্মনায়তে। উদমনারতে। এইরূপ অবাগল্ভত, 
স্াগল্তিউ । *ইত্যার্দিতেও অব এই পুর্বপদের পুথকৃ্ করণ বুঝাতে হুইবে। উপসর্গ 
সমানাঁকার , ১পুর্ববপদের যে, পৃথককরণ জ্ঞাপক' উহ! সঙজাতীয়বিয়য়ক। সেই, হেতু 

ক (৪২) 



১২। লোহিতীরদিভীজ্ভ্যঃ ক্যফু। ৩। ১। ১৩। 
লোহিতাদিভ্যে। ডাজন্তাচ্চ ভবত্যর্থে ক্যষ্ স্যাই।' 

১৩। বাক্যষঃ। ১। ৩1 ৯০। 

ক্যযস্তাড পরস্মৈপর্দং বা স্তাৎ। লোহিতায়তি। লোহিতায়তে 4. 
অত্রাচরিত্যনুবুন্ত্যাহভূততত্তাববিষয়ত্বং লব্ধং তচ্চ লোহিতশব্দশ্যৈব. 
বিশেষণং নতু ডাচোএসম্তবাৎ। নাপ্যাদিশব্গ্রাহ্াণাং তশ্ত প্রত্যাখ্যানাৎ। 
তথাচ বার্তিকমূ । লোহিতভাজ্ভ্যঃ ক্যষব্বচনং ভৃশাদিঘিতরাণীতি | ৭.। 
ন চৈবং কাম্যচ ইব ক্যযোহশুপি ককারঃ শ্রায়েত উচ্চারণসামর্থ্যাদিতি বাচ্যম্। 
তন্তাপি ভাব্যে প্রত্যাখ্যানা। পটপটায়তে। কৃভৃস্তিযোগং বিনাগীহ 
ভাছ। ভাজন্তাৎ ক্যষে! বিধানসামধ্থ্যাৎ। যত 

লোহিত শ্যাম দুঃখানি হর্ষ গর্বব স্থখানি চ। 

মুচ্ছ নিদ্রা কূপ] ধূমাঃ করুণ! নিত্যচণ্মনীতি ॥ 
পঠিত্বা শ্যামাদিভ্যোহপি ক্যষি পদদ্য়মুদাহরস্তি তন্তাষ্যবাস্তিকবিরুচ্গম্। 

তশ্মাত্তেভ্যঃ ক্যডেব। শ্যামায়তে। ছুঃখাদয়ে। বুক্তিবিষয়ে তদ্বতি বর্তৃন্তে । 
লিজবিশিষ্টপরিভাষয়া লোহিনীশব্দাদপি ক্যফ্ । লোহিনীয়াতি, 
লোহিনীয়তে । ূ 

যেস্থলে উপসর্গ সরূপ সকল শ্রায়মাণু হয় অর্থাৎ আদেশের দ্বার! বিকার প্রাপ্ত না হুয় 
অথবা লোপ ন! হয়, সেই সেইস্থলেইপৃ্ক্ করণ। অতএব আ' উড়ঃ ওঢ়: স ইবাচর্যা 
এই বিগ্রহে ওঢাঁকিত্বা এন্থলে উন্মনাধা, অবগলভা ইতাযাদির ম্যায় লাপ্ হইবে না। 
জ্াাপকের বিশেষ নিষয়ন্তে ষষ্ঠাধ্যায়িস্থ বান্তিক এবং তাহার ভাষা প্রমাণ বুঝিতে হইবে । 
“উন্তোমাড্ক্ষুটঃ প্রতিষেপঃ” অথাৎ উস, ওম্ এবং আঙ্ পরে থাকিলে অটের পররূগ 
হইবে না। উত্সানৈচ্ছৎ ওত্রীয়ৎ। ওক্কারীয়ৎ। গুঁড়ীয়ং। “আটম্চ” এইস্থলে থে 
চকার নিদ্দিই আছে, তদ্দার। পুনর্ববার বৃদ্ধিবিধান হেতু এইটা সিদ্ধ হইল, এইরূপ ভাষ্য ঃ 
যষ্ট্যাধ্যাষে কথিত হইয়াছে । রী 

১২। লোহিতাদি শব্দের এবং ভাচ্-প্রত্যয়াম্ত শব্দের উত্তর ভবতি অর্থে ক্যষৃ- 
প্রত্যয় হয়। রে 

১৩। কাফ্প্রত্যয়াস্ত নামধাতুর উত্তর বিকল্পে পরন্রপদ হয়। লোহিভার্তি 
লোহিতায়তে । এস্কলে চির অন্ুবৃত্তি দ্বার! অভৃতততাব | নিষয়ত্ব লব্ধ হইল,. কী ততুতি-. 
তন্তাব লোহিত শব্দেরই বিশেষণ, ডাচের নহে, কারণ ভাচ্ প্রতায়ের বিশেষূগ, জগ্র, 
এবং মাদি শব গ্রাহ ইতর শব্দেরও বিশেষণ হইবে না, কারণ ভাষ্যকার, কাষূরবাঃ ক. 
এই সুত্রে আদি শব গৃহীত ইতর শব্দের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন... তৎপক্ষে' বার্তিক 



২ তিউস্তনামধাতুগ্রকরণম্। ৩৩১ 
১৪৭ কষ্টায় ভ্রমণে । ৩। ১৬ ১৪। 

চতৃথ্যন্তাত কষ্টশব্দাছুৎসাহেহর্থে ক্যঙ স্যা। কন্টায় ক্রেমতে 
এফক্টায়তে। পাপং' কর্তযুৎসহত 'ইত্যর্থ। সত্রকক্ষকষ্টকৃচ্ছগহনেভাঃ 
'কগ্চিকীর্ায়ামিতি বক্তব্যম্ ।০। কণুং পাপম্। জত্রাদয়ো বৃত্তিবিষয়ে 
পাগার্থাঃ তেভ্যো দ্বিতীয়ান্জেভ্যশ্চিকীর্ষায়াং ক্যঙউ। পাপং চিকীর্ষতীত্যন্ব- 

পদবিগ্রহঃ। সত্রায়তে। কক্ষায়তে ইত্যাদি। * 

১৫। কন্মণে। রোমস্থতপোভ্যাং বর্তিচরোঃ। ৩।১।১৫। 

রোমস্থতপোভ্যাঁং কন্মভ্যাং ক্রমেণ বর্তনায়াং চরণে চার্থে কয 

ক্যা । রোমন্থং বর্তয়তি। রোমন্থায়তে । হনুচলন ইতি বক্তব্যম্ | ০॥ 

চর্বিবিতস্তাপকৃষ্য পুনশ্চর্ববণমিত্যর্থঃ। নেহ। কীটো রোমন্থং বর্তয়তি । 

১৪1 কষ্টায় ক্রমণে ইতি। ক্যঙেবানুবর্ভতে স্বরিতত্বাৎ ন তু ক্যষ্ কষ্টায়েতি নির্দেশাদেব চতুর্থাস্তং 
ভাতে । ক্রমণমুৎসাহ ) বৃত্তিসর্গত।য়নেধিতি ক্রমের।আনেপদবিষয়কনুত্রে সর্গ উৎসাহ ইতি 

সব্বর্ধ্যাখ্য।তত্।ৎ। কষ্টং কৃচ্ছুং, কৃচ্ছগহনয়োঃ কষ ইতি ইড়ভাবঃ। নচছুংখং কর্তুমুৎসাহঃ সম্ভ- 
ঘতীতি তৎসাধনং পাপমিহ গৃহাতে ইত/হ। পাপং কতুমিতি। দ্বিতীয়।স্তেভ্য ইতি। চিকীরধীয়।ং 
দ্বিতীয় গুষ্ঠৈবাদ্বয়ুয গ্যত্বদেবমুগ্ডম্। 

সুত্র কথিত হইতেছে । যথা, লোহিত ও ডাচ্ প্রতায়াস্ত শব্ধের উত্তর ক্যষ্ প্রতায় 
হয় এবং ভূশাদি শব্দের উত্তর কাঙ্ প্রভৃতি "প্রত্যয় হয়। কামাক্ প্রতায়ৈর হ্যায় ক]ষ 

প্রত্যয়ের উচ্চারণ সামর্থ্য হেতু ককার শ্রুত হয় এইরূপ বলি, তাহা বলা হইবে না। 
কারণ, ক্যয্প্রতায়ের ককাঁরও ভাষ্যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। পটপটায়তে। 

_ভাজস্তের উত্তর কাষ্ প্রত্যপ্র বিধানের সামর্থ্য হেতু ভূ অস্ এই সকল ধাতুর যোগ 
ব্যতীত ও ডাচ হইবে । কেহ কেহ যে লোহিতার্দির মধ্যে লোহিত, শ্তাম, ছুঃখ, 
ছর্য, সর্ব, সখ, মুচ্ছ, নিদ্রা, কপা, ধূম1, করুণা, নিত্য, চণ্ম এই শব্দ গুলি পাঠ করিয়া 
শ্রামাদি শব্দের উত্তর ক্যষ্ প্রত্যয় করিয়া পদদ্বয় উদাহরণ দেন, তাহ! ভাষ্য ও বার্তিক 

বিরুদ্ধ । সেই হেতু তাহাদের উত্তর কঙ্ই হয়। শ্তামায়ূতে । ছুঃখাদি শব্ধ বৃত্তি- 
বিষয়ে বৃত্তির স্তায়ই থাকিবেক। লিঙ্গবিশিষ্ট পরিভাবষ। দ্বারা লোহিনী শবের উত্তরও 
ব্হ তায় হয়। লোহিনীয়তি। লোহিনীয়তে। 
$-৯ ॥ চতুর্থী বিভক্তাস্ত কষ্ট শব্দের উত্তর উৎসাহার্থে ক্যঙ প্রত্যয় হয়। কষ্টায় 
টে “স্বাষটায়তে। অথাৎ পাপ করিতে উৎসান্গ করিতেছে । কণ্ অর্থ পাপ 

রঃ রিং রণ বু্ধাইল সন্র, কক্ষ, কষ্ট, রুচ্ছ ও-গহন শব্দের উত্তর ক্যঙ্ প্রতায়, হর & 
১ চিবীর্ধাত এইটা অন্থপদ বিগ্রহ । সত্ায়তে। কষ্টায়তে। ইত্যাদি।.. 



৩৩২ সিদ্ধান্তকৌমুদী |. 

অপানপ্রদেশানিঃস্থাতং -জ্রব্ণিহ রোমস্থঃ তদক্লাতীত্যর্থ ইতি “কৈয়টঃ. 
বর্তুলং করোতীত্যর্থ ইতি ন্যাসকারহরদত্তৌ। তপপসঃ পরন্রৈপদক্চ | .০:॥. 
তপশ্চরতি, তপস্াতি । - * পির 

১৬। বাশ্পোক্মভ্যামুদ্মনে । ৩। ১। ১৬। - 

আঁভ্যাং কর্ম্মভ্যাং ক্যঙ্ স্তাু। বাম্পমুদ্ধমতি বাম্পায়তে। ফেনাচ্ছেতি” 
বাচ্যম্। ০। ফেনায়তে। 

১৭। শব্দবৈরকলহা ভ্রকণুমেঘেভ্যঃ করণে । ৩। ১1১৭ 
এভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ করোত্যর্থে কা স্যাৎু। শব্দং করোতি শব্দায়তে ৷ 

পক্ষে ততকরোতীতি ণিজপীষ্যত ইতি ন্যাসঃ। শব্দরতি। স্দিনছুর্দিন- 
নীহারেভ্যশ্চা ০। স্দিনায়তে । | 

১৮। স্থখাদিভ্যঃ কর্তৃবেদনায়ামা। ৩। ১।১৮। 
সথখাদিভ্যঃ কন্দ্ভ্যো বেদনায়ামর্থে ক্যঙ স্যাদেদনাকর্তুরেব চেগু - 

কৃখাদীনি স্্যঃ। স্খং বেদয়তে স্খায়তে। কর্তৃগ্রহণং কিম্। পরহ্য 
শখং বেদয়তে। | 

১৪1 'কর্্মণো ইতি । রোমস্থতপে[ভ্যামি হানেন সামানাধিকরণা1ৎ কর্ণ ইতি পঞ্চমী প্রতোকং 

সন্বব্বাদেকবচনমি ত্যহ। কর্মভ্যামিতি। বর্তনায়।ঞ্চরণ ইতি শ্ুঙ্জে বৃত্তীতি ণ্যন্তাধ বৃত্তেপ্য সশ্রশ্থেতি 

খুচং বাধিত্বা অন্মাদেব নিপ।তন।ৎ ক্তিন্।” চর্তেস্ত সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্ষিবিতি তাবঃ। কেচিঙু, 

বর্তিশবো বর্তয়তেরিকৃশিৎপাবিতি ইকি রূপম । লক্ষণয়। চার্থলাভ ইত্যাঃ | 
১৭। শঁলবৈরেতি । কম্মণ ইত্যন্বন্তত ইত্যাহ । এভাঃ কন্মভ্য ইতি । 

১৮। সুখাদিভা ইতি। কর ইতিপৃথকৃপদং লুপ্তষঠীকম্। বিদ চেতনাখাননিবাসেখিতি চৌরা- 
দিকাছাচি বেদনাশব্দো জ্ঞ/নবাচী তদপেক্ষমেব কর্তৃত্বং কর্ত। চ স্খাদিভিরগ্গেতি তদেতদহছ। বেগন। 

১৫। রোমস্থ ও তপঃ এই ছুই কর্ম্মপদের উত্তর ক্রমে বর্তন৷ ও আন্রণার্থে কাঙ 
প্রত্যয় হয়। রোমস্থং বর্তয়তি রোমস্থায়তে । অর্থাৎ হনুচালন দ্বারা গিলির্ত 

বস্তর আঁকর্ষণ পূর্বক পুনশ্চর্বন করিতেছে । কীটো৷ রোমস্থং বর্তয়তি এস্থলে কাঙ্ 
প্রত্যয় হইবে না। এখানে অপানপ্রদেশ হইতে নিঃস্থভ দ্রব্যকে রোমস্থ কহে 
তাহা ভোজন করিতেছে এইরূপ কৈয়টের মত। ম্তাসকার ও হদতের মতে বর্ত,ল . 
করিতেছে । তপস্ শবের উত্তর ক্যঙ্ প্রর্ত্যয় হইলে পরশ্মৈপদ হুইবে। তপসচয়তি 
তপস্তি। 

১৬। বাম্প ও উশ্ম শবের উত্তর উদ্বমনার্থে কাঙ্ প্রত্যয় হ্য়। বাশি: 
বাশ্পার়তে। উদ্মায়তে। ফেন শব্খের উওরও ক্যঙ্ প্রতায় হয়। ফেনায়তে 1০ সি 

১৭। শব, বৈর, কলহ, অভ্র, কণু ও মেঘ এই সকল কর্মের উত্তর করোতি অধর্থ-: 
ক্যঙ্ প্রত্যয় হয়। শবং করোতি শব্বায়তে। পক্ষে তৎ্করোতি এই বাক্োে..পিছ্”' 



_ তিউস্তনামধাতুপ্রকত্বণম্। ৩৩৩. 

“০ 3871" নমোবরিবস্চিত্রঙঃ ক্যচ। ৯৩ ১। ১৯ 
করণে ইত্যনুবৃত্তেঃ ক্রিয়াবিশেষে পুজায়াং পরিচর্্যায়ামাশ্চর্ষ্যে চ। 

মমস্ততি দেবান্। পুঁজয়তীত্যর্থঃ। বরিবস্যতি গুরূন্। শুজীষতে ইত্যর্থঃ । 
চিত্রীয়তে । বিস্ময়তে ইত্যর্থঃ। বিস্মাপয়তে ইত্যান্তে । 

২০। পুচ্ছভাগুচীবরপ্রিঙ । '৩।১। ২০। 

পুচছাত্দসনে ব্যসনে পর্যযসনে চ। ০। বিবিধং নিরুদ্ধং বোহুক্ষেপণং 
ব্যসনম্ ॥ বিপুচ্ছয়তে । উৎপুচ্ছয়তে । পরিপুচ্ছয়তে । ভাপা 
সমাচয়নে | ০। সম্ভাগুয়তে। ভাগ্নি সমাচিনোতি রাশীকরোতীত্যর্থঃ। 
সমবভাগুত। চীবরাদর্জনে পরিধানে চ।০ সঞ্চীবরয়তে ভিক্ষুঃ । 
চীবরাণ্যঞ্জয়তি পরিধন্তে বেত্যর্থঃ ৷ 

কর্তৃরেবেতি । পরস্ত হুখমিতি । ইহ যন্লিষ্ং সখং তিডিন্নো বেদনাকর্তেতি ঝাকামেব । হুখাদয়ঃ 

হুথছুংখতৃপুকৃচ্ছাদয়ত। 
১৯। নমোকরিব ইতি । চিত্রওঃ কাজ্বিধানমীত্বার্থং ডিৎকরণস্ত ততর্থম্। বিশ্মায়য়তইত্াস্ত ইতি । 

তথ! চ ভর্টিঃ। ততশ্চিত্রীয়ম।পোহসাবিতি । অসৌ মারামগশ্চিত্রীয়মাণঃ বিল্ময়মুৎপ দয় ন্িতার্থহ | 
২৯। পুচ্ছভাণ্ডেতি। করণে ইতানুবৃত্তেরব্রাপি ক্রিরাবিশেষং দর্শয়তি পুচ্ছ।দিত্যাদিন)। ঙক।রোহত্র 

ণেরনিটাতি ণিঙ্ ণিচোঃ সাসান্তগ্রহণ।র৫ঘো নিতাত্মনেপদার্থশ্চ । উদ্পুচ্ছত ॥ 

হয় ইহা ন্তাসকারের মত। শবয়তি। স্থদিন, হর্দিন ও নীহার শব্দের, না ক্যঙ্ 
প্রতায় 'হয়। ০। সুদিনায়তে। 

১৮। যদি সুখাদি বেদনাকর্তারই হয়, তাহ! হইলে সুখাদি শবের উত্তর টিনার 
ক্যঙ্ প্রত্যয় হয়। স্থখং বেদয়তে স্ুখায়তে। কর্তুপদের গ্রহণ করাতে পরন্ত স্থখং 

বেদয়তে এস্থলে কাঙ্ হইল না। 
১৯। নমস্, বরিবস্ ও চিত্র শব্ের উত্তর ক্রিয়াবিশেষার্থে অর্থৎ পৃজার্থে, পরি- 

চর্ধনার্থে, আশ্চর্ধার্থে ক্যছ্ প্রত্যয় হয়। নমস্ততি দেবান্। অর্থাৎ পুজা! করিতেছে । 
বরিবন্ততি গুরূন্। সেবা! করিতেছে । চিত্রীয়তে। অর্থাৎ আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতেছে। 
কেহ বলেন বিমাপয়তে । 

-২০। পুচ্ছ, ভা, চীরব শব্দের উত্তর ণিঙ হয়। উদপন, ব্যসন ও পর্যযসনার্থে 
পুচ্ছ শবের উত্তর ণিঙ্ হয়| ০। বিবিধং'বিরদ্ধং বোতক্ষেপণং ব্যসনম্। বিপুচ্ছর়তে । 
উৎপুজ্ছয়তে । .*পরিপুচ্ছরতে। সমাচয়ন অর্থাৎ রাশীকরণার্থে ভা শবের উত্তর 
পি প্রত হয় ০। সম্ভাওয়তে। ভাগানি সমাচিনোতি অর্থাৎ রাশীক্কৃত করি 
তেছে।. সমবভাঁওত। অর্জন ও পরিধানার্থে চীবর শব্ধের উত্তর ণিঙ্ হয়। ০। 
সক্ধীবর্নতে 1. ডিক্ষুঃ। চীবরাণ্যর্জগ্তি পরিধত্তে বা. ইত্যার্ঘঃ। 3 



২১। মুগুমি র্ক্ষলবণত্রতবন্্ুহলকলকৃততু তুস্তেত্যো.. 
ণিচ। ৩।১। ২১। | . 

কৃঞথে। * মুণ্ডং করোতি মুগ্ডয়তি। ব্রতান্তোজনতন্নিবত্যো$ ৮৮). 
পয়ঃ শুদ্রান্নং বা ব্রতয়তি। বন্ত্রাৎ সমাচ্ছাদনে। ০ | সংবন্ত্রয়তি। হ্যাঁ 
দিভ্যে। গ্রহণে । *। হলিকল্যোরদন্তত্বং চ নিপাত্যতে । হলিং কলিং, বা 
গৃহাতি, হলয়তি। কলয়তি'। হমদ্ধলং হলিঃ। পরত্বাদ্ বৃদ্ধো৷ সত্যামপীষ্ঠ: 
বন্তাবেন অগেব লুপ্যতে | 'মতঃ সন্বস্ভাবদীর্যৌ ন। অজহলগু। অচকলৎ। 
কৃতং গৃহাতি কৃতয়তি। তুন্তানি বিহন্তি বিতৃস্তয়তি। তুস্তং কেশ - 
ইতে্যকে। জটাভূতাঃ কেশা ইত্যন্তে। পাপমিত্যপরে । 'মুখাদয়ঃ 
সত্যাপপাশেত্যব্রৈব পঠিতুং যুক্তাঃ। প্রাতিপদ্দিকাদ্ধাত্বর্থে ইত্যেব সিন্বে 
কেষাঞ্চ্দি গ্রহণং সাপেক্ষেভ্যোহপি ণিজর্থম্ । মুগুডয়তি মাণবকম্ 1 

২১। মুওমিশ্রেতি। কুঞ্্থইতি। কচিৎ ক্রিয়াসামান্তে প্র।চুয্যেণ তু ক্রিয়াবিশেষে। ব্রতাদিতি। . 
পয়ে। ব্রতয়তি অশ্াতীতার্থঃ। শুত্রা্নং ব্রতয়তি ।. বর্জয়তীত্যর্থঃ। বন্ত্ররদিতি। বস্ত্রসমাচ্ছাদনে' যে? 
বস্তশবাপ্তস্ম(ৎ করোত্যর্থে পিগ্গিতার্থঃ । সম্বস্ত্রতীতি । বন্ত্রাচ্ছাদনং করোতীতার্থঃ। অদ্স্তবনিতি। 
অয়মেব নিপ।তে। বৃদ্ধো সত্যাং টিলে।প ইত্যত্র জ্ঞাপকঃ ৷ যদি পুর্বং লেপো ভবতি তদাহপ্লে(পকাধ্যসিদ্ধো 
কিমনেন নিপাতনেন ॥। তথাচ। অপপটদিতি সিধ্যতীত্যা দি চুরাদিষেবোপপাদিতম্। কৃতয়তীতি। 
উপকারং শ্বীকরে।তীত্যর্থঃ। পগিতুং যুক্ত হতি। একনুত্রকরণে লাঘবমিতি ভাবঃ। সাপেক্ষেত্যোহ- 
গীতি । বিধানসামর্থা।দিতি ভাবঃ। অন্তর তু রমণীয়ং পটুমাচষ্টে ইতোব ন পটগ্লতীতি বৃত্ধিঃ। 

সাপেক্ষত্বমেব দর্শয়তি। মাণবকমিতাদিন!। অয়ং ভাবঃ। দ্বিতীয়ান্ত।দ্বিধীয়মানশ্ত পি: পদ বিধিস্ব(থ 
সাপেক্ষেভ্যো ন ভবেৎ কিন্ত যদা প্রকরণাদিন।. মাণবকগ্তেতি জ্ঞায়তে তদৈব মুণ্ডয়তীতি বৃত্তিঃ হটাৎ 

নতু মাণবকাদিপ্রয়োগে। পিজগ্তন্ত সনাদ্যস্তবৃত্তিত।ৎ সবিশেষণ।নাং বৃত্যভাবাচ্চেতি। ঘ ইতি। 
পুলি দংজ্ঞায়ামিতানেন। পুংবস্তাবাদূয় ইতি । আর্দিশব্দেন রভাবটিলে।পাদয়ং টিলেপেনৈবৈতয়তী- 

ত্যার্দিরপসিদ্ধো পুংবস্তাবগ্রহণং দারদয়তীতিসিধার্থমিতি চুরাদিথেবায়াভিরুক্তম্ । দরদোহপত্যং 
দ/রদঃ। দ্বযঞ্মগধেতাযণ। তত্ত স্ত্রিয়ামতশ্চেতি লুকি দরদ্ তামাচস্টে দারদয়তি। ইহ পুংবস্ত।বাভাকে 
টিলেপে নতি দরদয়তীতি স্তাৎ্। প্রথয়তীতি। র খতে। হলাদেরিতি রভাবঃ। অপিপ্রথর্দিত। 
বুদ্ধ সত্যাং টিলোপেনাস্লোপিত্বাৎ সম্বস্তাবে সতি সম্ভত ইতীত্বং বুদ্ধে: পুর্ধবং টিলোপে তু অপপ্রথৎ।. ৃ 

২১। মু, মিশ্র, শ্লক্ষ, লব, ব্রত, বস্ত্র, হল, কল, কৃত ও তুস্ত ইত্যাদি শবের 
উত্তর করোতি অর্থে ণিচ্ হয়। মুণ্ করোতি মুণ্য়তি। ভোজন ও তাহ! হইতে, 
নিবৃত্তি বুঝাইলে ব্রত শব্দের উত্তর ণিচ্ হয়।০। পয়ঃ শুত্রান্নং বা ব্রতয়তি,।. 
মামাচ্ছাদনার্থে বস্ত্র শব্দের উত্তর ণিচ্ হয়। *। সংবন্ত্রযতি। গ্রহণার্থে হলাদি_ শকের 
উত্তর শিচ্ হয় 1০1 হলি ও কলিধাতুর অকারাস্তত| নিপাতনসিদ্ধ |. হলি$" জং, 
ব। গৃক্কাতি হলয়তি। কলযর়তি। মহত হলকে হলি বলে। পরত্ব হেতু সু্ধিয, পানি 
হইলেন অনীষ্টবন্ভাব 'ঘ্বারা অকের নুক্ হয়, অতএব সন্বস্তাব ও. দর্থ হ্যা. 
অগৃহল্ৎ।' অচকলৎ।, কৃতং গৃহাতি কৃতয়তি। ুস্জানি.. বিস্ত িতিহ্াতি।, 



. ভিওস্তনামধাতু পর পরকরণস্। ৩৩৫ 

নিয়ত. ক্ষতি বন্ত্রম | লবণয়তি ্্প্রমমিতি। হলিকল্যোর- 
্ । সঙ্যন্ত আপুগর্থম । কেধাঞ্চিত্ত, প্রপঞ্চার্থম্ । সত্যং 
করোত্যাচষ্টে বা সত্যাপয়তি। অর্থবেদয়োরপ্যাপুষ্ব্তব্যঃ। ০। অর্থাপ- 
'্মতি। বেদাপয়তি। পাশং বিমুঞ্চতি। বিপাশয়তি। রূপং পশ্যর্তি 
বূপয়তি বীণয়োপগায়ত্যুপবীণয়তি । তুলেনানুকুষ্ণাত্যনুতুলয়তি । 
ভূপাগ্রং ভূলেনানুঘক্ট়তীত্যর্থঃ। শ্লোকৈরুপস্তৌতি উপশ্লোকয়তি। সেনয়া 
অভিযাতি অভিষেণয়তি ।- উপসর্গা স্নোতীতি ষঃ। অভ্যষেণয়গু। 
'প্রাক .সিতার্দিতি ষঃ। অভিষিষেণয়িষতি। স্থাদিঘভ্যাসেন চেতি ষঃ। 
লোমাস্নুমার্ডি অনুলোময়তি । ত্বচ সম্বরণে। ঘঃ। ত্বচং গৃহাতি ত্বচয়তি। 
চন্দ্রা সন্নহতি। সঞ্চ্্ময়তি। বর্ণ, গৃত্নাতি বর্ণয়তি। চুর্ণৈরবধবংসতে 
'অবচূর্ণয়তি। ইন্ঠবদিত্যতিদেশাৎ পুংবন্তাবাদয়ঃ। এণীমাচষ্টে এতয়তি। 
দরদমাচষ্টে দারদয়তি | পৃথুং প্রথয়তি । বৃদ্ধ সত্যাং পুর্ববব 
টিলোপহঃ । অপিপ্রথণ্$ অপপ্রথণু। সছ্ম্। আদয়তি। অমিআঅদণু। 

পপ পাপ থপ পন ৭ উর টপ 

গুজডদিতি। * ইহ টিলোপে সতি শিচ্সহিতস্ত ছিত্বে পশ্চাদত্যাসেইকারে। ছুর্লত ইতাত আহ। ওঃ 
পুযণজীত্যা্দি | ত্বমাবিতি। প্রত্যয়ে।ত্বরপদ্য়েশ্চেতাানেন । অন্তরঙত্াদিতি। ন চ বার্থাদঙ্গমিতি 
টিপে।পন্তৈব প্রবৃত্তিরচিতেতি বাচ্যস্। ব্যাশ্রয়ত্বাৎ। ভাব্াপ্তেতি। বৃত্তিকারৈহ্থি প্রকৃতৈকাজিতি 
চৃপ্রে প্রেয়ান্ প্রেষ্ঠ ইত্যাদয় উদাহতাঃ | তে চ প্রস্থাদ্যাদেশবিধায়কস্ত প্রিয়স্থিরেতঠাদিশাস্ত্হ। সিদ্ধা- 

ঘদব্রাত।বাদিতাসিদ্ধনভ্ভাবেন প্রস্থাদ।বক।রোচ্চারণস।মথা।দ্বা তাষো প্রকৃতিতবং বিনৈব সাধিতাঃ | 

শ্রগ্রিন্ . অজিষ্ঠ ইত্যাদাবপি টিপোপে! ন ভবিষ্তি লোপাপবাদন্ঠ বিন্মতোলুকন্তত্র প্রবর্তনাৎ। 
এষৈবানেকাক্ষু পয়ন্বন্ পয়সিষ্টঃ চস্পকশ্রজিঠ ইত্যাদিবু গতিঃ। ন চৈতাবতা প্রকৃত্যেঞ্ষাঞ্জিতি সুত্রং 
প্ুত্যাখাতমিতি মন্তবাম্। স্থাপয়তীঠ্াাদৌ তশ্তাবশ্ঠকত্ব।দ্ ইতি ভাব: ॥ যুবামাব।মিতি । যুন্মানপ্মা 

নিতি বিগ্রছেইপি যুগ্ময়তি অন্ময়তীত্যেব দূপম্্। ন চ ছ্বয়োরুত্তে। যুবাবৌ ভবত ইতি রূপে বিশেষঃ 
শক্কাঃ। বিভক্তিপরবাত।বাৎ। নচ প্রত্যয়লক্ষণম্ । লুক লুপ্তত্বাৎ। ন চ প্রাগেনাদেশোহস্ত্িতি 

বাচ্যম্।. অস্তরগানপি বিধীন্ বহিরঙগো! লুক বাধত ইতি ন্যারাৎ। অকৃতবৃহপরিভাবায়! জাগরূক- 
ত্বাচ্চ ।.. যেন নাপ্রান্তীতি । যত্র ঘত্র প্রকৃত্যোকাচ্ ইতাস্ত প্রবৃত্তিস্তত্র টেরিত্যন্ত প্রবৃত্তির্ন তু নু দ্িত- 
ইতান্ত। শ্রজিষ্ঠ ইত্যাদে তন্তা প্রবুত্তেরিতি ভাবঃ। অনস্তরস্ত বিধির্ব প্রতিষেধে। বেতি স্ায়েনেত্যন্তে । 

সক্াসারণ্িতি। ন চ টিলোপে সতন্নস্তত্বাভাবাৎ শ্বযুবমধোনমিতি কখমিহ সম্প্রস।রণপ্রবৃস্তিরিত্তি 
শঙ্কাধ। স্থানিবন্ব।দসিদ্ধবাদ্। চিলে।পেহপ্যন্ন্তত্বলাঁভাৎ। অতদ্ধিত ইতি তত্র পযুঠদ।সো! ন তু প্রতিষেধঃ$ 

কেহ বে বলেন তৃত্ত শব্যে কেশ বুঝায় । . অন্তমতে জটাভূত কেশ ও জপরের মতে 
পাপ, (বুঝায় ॥ মুণ্ডাদি শব্দের “সত্যাপপাশ” ইত্যাদি সুত্রেই পাঠ করা উচিত ছিল? 
এ রী তি, প্ কণা তবে” এই সুত্র দ্বার। সিদ্ধ হইলে সাপেক্ষেরও উত্তর ণিজ্ বিধানার্থ কোন 
কোনিশকের* গ্রহ্প-হইয়াছে। মুওয়তি মাণবকম,। মিশ্ুয়তি অন্নম্। . ঈক্ষয়তি বস্তরম্॥ 
অধ রারইমম্। হল ও কল শব্দের উত্তর অনস্ততা বিধানার্থ, সতা শব্ের উত্তর আপুঙ্ 

শে হজ ও অগ্ঠান্তশবের প্রপঞ্চার্থ গ্রহণ হুইক়াছে। সত্যং 'করো তি আচষ্টে' :বা 



৩০৬ সিদ্ধাস্াফৌমুদী । - 

ভূশং কৃশং দৃঢ়ম্। ভ্রশয়ডি'। ক্রশয়তি। প্রঢয়তি। অবভ্রশশত 1" আচ" 
ক্রুশ । অদদ্রচত্। পরিব্রচয়তি। পর্য্যবব্রতণ্ড। ভউটিমাখ্যতু ।' ১উজিডছ । 
চত্বাদীনামসিন্ধত্বাদ হতিশব্স্য দ্বিত্বং পুর্ব্রাসিদ্ধীয়মদ্বিত্বে ইতি: স্বনিত্য- 
মিত্যুক্তম্। টি ইত্যস্য দ্বিত্বমিত্যন্তে । অডিট । উড়মাখ্যৎ। ওজঢ়হু। 
ওড়ঢশু। “ওঃ পুষণ্জীতি” বর্গপ্রত্যাহারজগ্রহো। লিঙ্গং দ্বিত্বে কার্যে পাচ 
আদেশে! নেতি উনয়তাবুক্তম্ । প্রকৃত্যৈকাছ। বৃদ্ধিপুকৌ। স্বাপয়তি। 
ত্বাং মাং বাঁচষ্টে ত্বাপয়তি। সাপক্রতি। মপর্্যস্তম্ত ত্বমৌ। পররূপাৎ 
পুর্ববং নিত্যত্বাট্রিলোপঃ1 বৃদ্ধিঃ। পুক্ । ত্বাদয়তি। মাদয়তীতি তু. 
ক্যাষ্যম্ |. অন্তরঙগত্বাৎ পররূপে কৃতে প্রকৃত্যৈকাজিতি গ্রকৃতিভাবাগু। 
ন চ প্রকৃতিভাবে। ভাষ্য প্রত্যাখ্যাত ইতি ভ্রমিতব্যং ভাষ্যস্ত প্রেন্টান্যুদা- 
হরণবিশেষেহন্যথাসিদ্ধিপরত্বাৎ । যুবামাবাং বা যুক্ময়তি। অস্ময়তি ॥ 

তেন তদ্ধিতে ন বিধির্ন নিষেধ: কিন্তু ডদ্ধিতভিন্নে পারে বিধিস্তদ্ধিভভিন্নত্বং তু ণিচোইস্তোবেতি ন 
সম্প্রসারণ প্রতিবন্ধঃ মাপি দণ্ষ্ঠি ইতাদৌ ইষ্ঠনি ওগুণে! দৃষ্ট ইতি ইহাপি বৃদ্ধিদ্বধিত্ব। গুণঃ গ্যাদিতি 
ঘাচ্যম্। জাতেইপি গুণে পুনবৃদ্ধো রূপলিদ্ধেঃ। অথবা টিলোপসন্প্রসারণয়ে।গু'ণং প্রতি অসিদ্ধ- 
বদত্রেত্যসিদ্বত্বাদিষ্ঠটবস্তাবেন নান্তি গুণপ্রসঙ্গঃ। শৃনয়তীতি' ইঠ্টবস্তাবেন ভত্বাৎ সম্প্রসারপম্। 
প্রকুত্যেফাজিতি প্রকৃতিভাবং। নিত্যত্বাদিতি। শব্দাস্তরপ্রাপ্তা তু টিলে।পন্যানিতাত্বমিতি ভাবঃ। 
উদ্দীচয়তীতি। ,উপসর্গং পৃথক্কৃত্যাচ্শব্বাদ্দেব শিজিতিপ্রকৃতোক।জি টিলোপো ন। উদ ঈদিতীতম্। 
অনিদিতামিতি কিন্নিষিতো! নলোপঃ। উদ্দৈচিচদ্িতি। লুত্তি দ্বির্বচনেহচীতি ণিলোপস্ত নিষেধাচ্চি- 
অব্ত্য দ্বিত্বমূ। প্রতীচয়ভীত। অচ ইত্যাল্লে।পেইচাবিতি পূর্সস্ত ্ীর্ঘ: । প্রতাচিচ্দিতি । ইস 
ধাত্বকরত্যাঁচ ইন্ডি লেোপে চিশব্ী।ৎ প্র।গটি পূর্বন্য ঘণ। ন চাস্তামাসন্ ইত্যাদিববলোপস্ঠাসিদ্ধতাদাট্ 

হা।দিতি বাচাম্। বাশ্রগত্বাৎ পিনিমিত্তো ছি লে।পঃ লুগনিমিত্তশ্াটু। আ'সম্নিত্যাদৌ তু ন তথেতি 
বৈষমাষ্। তিরীয়য়তীতি। উপসর্গসম।নাফারত্বঁভাবান্দিহ তিরসঃ পৃথন্করণং লাস্তি তেন প্রকতোক1- 
জিত্যপ্রবৃতেষ্টিলোপস্তদ(হ। অঞ্চেরিতি । লুত্ন্তাক্েনেতি। যথাহুপ।চিতবামিত্যব্র চিশঃ পরহ্য. 
তশবন্ত লুফষি পুনস্তরপ্রত্যয়স্ত লু ন ভষতি প্রথমলুকোহসিদ্ধত্বেন বাবধান।ৎ তথেত্যর্থ:। পুনিলেপে! 
নেতি। তির্যাদেশস্তেকারম্ত লোপো নেতার্থঃ। আঅগ্লোপিত্ব।দিতি। অনগ্লোপিনোহপাগ্লোপিত্ব- 

স্বীকার[দিতি ভাবঃ। দেবদ্রাঞ্চমিতি। নন্গু আখ্যানাৎ কুতন্তদাচষ্ট ইতি ফারকস্য পৃখকরণাদ্দেব!- 
ঞয়তীতি প্রসজোত ॥; বলিবন্ধনমাচষ্টে বলিবদ্ষয়তীতিবৎ। ইব্যতে তু দেবদায়য়তীতোথ রূপম 1 

কিঞ্চ কারকত্ত পৃথকরণেহদিফেবদ্রায়দিতা।দ্যপি ন সিধ্যেৎ। নচ পুরাণপ্রসিদ্ধাখ্যানএব কারকম্ত 

সত্যাপয়তি । অর্থ ও বেদ শবের উত্তব 9 আপুক্ হয়। *। অর্থাপয়তি। বেদাপয়ন্তি 1 : 

পাশং বিমুঞ্চতি বি-পাশয়তি । রূপং পশ্ততি বূপয়তি। বীণয়া উপগায়তি উপবীপয়ত্তি । 

তুলেন অন্থুকুষ্গাতি অনুতুলয়তি। অর্থাৎ তুপ দ্বার! তৃণাগ্র ঘর্টিতব করিতেছে । 
শ্লোকিরুপস্তৌতি উপন্লোকয়তি । সেনয়া অভিযাতি অভিষেণয়তি । “উপসর্গাৎ- 

নুনোতি” এই হুত্র দ্বারা যত্ব হয়। অভাষেণয়ৎ। প্প্রাকৃসিতাৎ* এই সথত্র সথারিন্ষত্ব 
হয়। অভিবিষেণয়িবতি। “স্থাদিঘ্বভ্যাসেন” এই সুত্র দ্বার! বত্ব হয়। লোগ্গান্তনুষাষ্টি 



তিওস্তনামধাতুশ্রকরণম্। ৩৩৭ 

ক্বানমাচক্টে শাবয়তি। “নস্তদ্ধিতঃ” ইতি টিলৌপঃ। প্রকৃতিভাবস্তু ন। যেন 
মাপ্রাপুন্যায়েন " টেরিত্যন্যৈব বাধকো। হি সঃ। ভস্থাহ সন্প্রসারণম্ | 
অন্ে তু নস্তদ্ধিত ইতি নেহাতিদিশ্যতে ইঠ্ঠনি তশ্যাদৃষ্টত্বাৎ। ক্রক্দিষ্ঠ 
ইত্যাদে পরত্বাট্রেরিত্যন্যৈব 'প্রবৃত্তেঃ । তেন শুনয়তীভি বরূপমাভ্ঃ | 
বিদ্বাংসমাচষ্টে বিদ্বয়তি । অঙ্গরৃস্তপরিভাষয়া সম্প্রসারণং নেত্যেকে। 
অন্প্রসারণে বৃদ্ধাবাবাদেশে চ 'বিদাবয়তীত্যন্তে । নিত্যত্থাটিলোপাশু প্রাক 
সম্প্রসারণম্। অন্তরঙগত্বাৎ পুর্ববরূপং টিলোপঃ । বিদয়তি ইত্যপরে। 
উদঞ্চমাচষ্টে উদীচয়তি। উদৈচিচশ | প্রত্যঞ্চম্ প্রতীচয়তি। প্রত্য- 
চিচত। “ইকোহুসবর্ণ” ইতি প্রকৃতিভাবপক্ষে । প্রতি অচিচ । সম্যঞ্চমাচষ্টে 
সমীচয়তি । জম্যচিচত। সমিঅচিচশড ॥। তির্যযঞ্চমাচষ্টে ভিরায়য়তি | 

পৃথকরণাদিকমিতি ব।চ্যম। র[জানম।গময়তীতাব্রানাপ্তেরিতি চেদ্ অন্রাুঃ | যত্রাখ্যানে কৃচ্ছুরতে 

তত্রেবেদং প্রবর্ততে। কৃল্ুগিতি। সন্নিয়োগশিষ্টবিধনাৎ। কিঞ্চ। আখা।নগ্রহণনামর্থাৎ মহাজন- 
প্রসাদবিষয়ীভূতার্থবিষয়কমেব তৎ। ভাষ্যাদৌ তাদৃশ।নামেবে।দাহৃতত্বাৎ। যদি তু দেবাঞ্চনমাচ্টে 
ইত্যাদৌ। মহাজনপ্রসিদ্ধিরস্তি তদ! দেবানঞ্চয়তীতি ভবতোবেতি । আমুমুআযদিতি | পূর্ত সিদ্ীয়ম- 

ঘিবচনইতা!সদ্দহবনিষেধাম্মুশবস্ত দ্বিমু। অবীভবদিতি। ওঃ পুযণ্জীত্যত্যাসে।ইবর্পস্তেত্বম। দীখে। 

লঘোরিতি দীর্ঘঃ। নন পরত।ৎ প্রথমং দীর্ধে কৃতে পশ্চাদদিত্বং ্ঞৎ। ন চৈবং দর্ষো লঘোরিত্যহ্ 
বৈয়র্থাদি.ত বাচাম্। অজুহবদিতা/দৌ তন্ত সাবকা-বদিতি চেদ্ অক্রাহঃ। বিপ্রতিষেধে পরমিত্যত্র 
পরশব্দা-।8ব।চিত্বালক্ষ্য।/নুরেধেন দীর্ঘাৎ প্রাগিত্বসেব ভবতি। লক্ষ্যভেদাৎ পুনরিকারস্য দীর্ধো ব। 

ভবতী | অবুভূবদ্দিতি। ইহ।ভ্য!সাৎ পরে! যং পবগঃ সন্ববর্ণপরে। ন যশ্ববর্পরে যণ্ নাসাবভ্যাসাৎ 
পর ₹ শ্য।সোক।রস্তেত্বং ন। গাং গাবয়তি। স্শমতি। শোভন? অ্বঃ। ন্বশ্বঃ। শোভনঃ 

আঙ্থো -.-স্ততি বন্থত্রীহিবা। শ্বাশশ্বদিতি , উপসর্গনল রম্য পৃথকরণাদ অজাদেরিন্চি দ্বিতীয়ন্ 
[গত পশ্ট। ম্বয়য়তীতি । প্রকত্যৈকাজিভি 5 .ভাবত্র যেন নাপ্রাপ্তিন্তায়াটরিত।স্তৈব বাধকে!। 

ম ত-পলালাং ভমাত্রে টিলোপ হঙ/শ্সেতি ভাবঃ। : ৮ লি) ৪2 প্যধ্ঙ্গীতি জ্ঞাপফেন দ্বিত্ে 

কাড়ে: সাদেশন্ স্থ।নিবস্বান্নিষেধাদ্। স্বরশব্ন্ত দ্বিত্বমিতি * চনদম 1 জাগো পিত্বভুুপগমেহপাল।দেশেহ- 
ভা 'বাবহারে। নাত্তীতি মতে তু িচ্সহিতগ্তৈব [দ্রত্খং তদ।হ। অসিন্বদতি। ভাবয়তীতি। 

অন্থলোময়তি। ত্বচ ধাতু সংবরূণ বুঝায়। "পুংসি সংজ্ঞায়াম্্” এই সুত্র দ্বারা ঘ প্রত্যয় 
হয়। ত্বচং গৃহাতি ত্বচয়তি | চম্মণা সন্নহাতি সঞ্চন্ময়তি। বর্ণং গুহ্াতি বর্থয়তি ॥ 
চুর্ণৈরবধ্বংসতে অবচুর্ণয়তি। "ইঠ্ঠবৎ” এই সুত্র দ্বারা অতিদেশ হেহু পুবতাব, রভাব ও 
টিলোপ হয়। এনীমাচষ্টে এতরতি। দরদমাচষ্টে দারদয়তি। পৃথুং প্রথয়তি। বুদ্ধি 
ভইলে পুর্ব টির লোপ হয্স। অপিপ্রথৎ, অপপ্রথৎ। মৃদু অ্রদয়াত। অমিস্রদ্চ। 
ভ্রশ, কুশ ও দু শব্দের উত্তর ণিচ্ হয় । ভ্রশয়তি। ক্রশয়তি। দ্রঢ়ন্নতি। অবভ্ত্রশৎ। 
অচক্রশৎ ।* অদদ্রডৎ ॥। পরিব্রঢয়তি । পর্যাবত্রঢুৎ। উড়িমাখ্যৎ। গুঁজিঢ়ৎ। 

টত্বাদির অসির্ি হেতু হতিশবের দ্বিত্ব হুয়। “*পূর্ববত্রাসিদ্ধীয়মন্ধিত্বে” এই সুত্র অনিত্য 
আইন্প উক্ত হইয়াছে । অন্তমতে টি পদের দ্বিত্ব হয়। অভডিঢৎ। উঢমাখাৎ। 

ক (৪৩) 



৬৬৮ | সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

অঞ্চেত্তিলোপেনাপহারেহপি “ ঘহিরঙ্গত্বেনাসিদ্ধস্বাতিরস্তিরিঃ | ' শসিদ্ধ- 
ঘদত্রোত চিণেো লুজ্ন্তায়েন প্রথমং টিলোপোহসিদ্ধোহতঃ পুনিলোপো ন। 
অঙগবুত্তপরিভাষয়া বা। চড্যগ্নোপিত্বাদুপধাহ্রম্বো ন। অতিতিবায়ৎ। 
লধ্যর্চমাচষ্টে সধায়য়তি। অসসধ্রায়। বিঘদ্র্যঞ্চম। অবিবিঘদ্রায়গ। 
দেবদ্র্যঞ্চম। অদিদেবদ্রায়তৎ। অদদ্র্ঞ্চম। আদদদ্রায়ত। অদমুয়ঞ্চম্। 
অদমুঅয়য়তি । আদদমুআয়। অমুমুয়চম্ । অমুমুআয়য়তি | চঙ্। 
অ'নুমুআয়ঙ । ভুবং ভাবয়তি । অবোভবশ । ভ্রবম্ অবুভ্রব | 
শ্রিয়ম্ অশিশ্রয়ৎ । গাম অজুগবছ | রায়মু অরীরয়ৎ । নাবম্ 
অনৃনব 1 ন্বশ্বম্ স্বাশশ্ব । স্বঃ অব্যয়ানাং ভমাত্রে টিলোপঃ। 

যহোর্লেপো তু চ বহোরিষ্টন্ত যিটু চেতি ভূভাবঃ। ন চৈবং ফিড়াগমোহপি ণেরশ্বিতি ধাচাম্। 

গাবিত্যুপমেয়ে সপ্তমীনির্দেশদিষ্ঠটবদিত্যব্র সপ্তম্যপ্তাদ্বতিরিতাভ্যপগমাৎ। এবং চেষ্ঠদি পরে পূর্ববহ্ত যৎ 
কার্ধ্যং তদেেবাতিদিশ্ততে ন ত্বিঠনোহপি কাবামিতি স্থিতম্। বহয়তীতান্ত ইতি যিডভাবে তৎ্সন্ত্লিদোগ- 
শিষ্টস্ত ভূভাবহ্ঠাপি অভাব ইতি ভাবঃ। নন্বেবমন্থাতমত্বেন কিমর্থমিদমুপন্তন্তমিতি ছেদ অত্রাছঃ। 

প্রধান্াদিষ্টবদিতি কাধ্যাতিদেশে ন ত্বয়ং শান্ত্রাতিদেশঃ | তথ] চেষ্ঠনি দৃষ্টং ভূভাবং স এবাতিদেশে। 
বিধত্ত ইতি নাত্র সন্নিয়ে গশিষ্টপরিভাষায়াঃ প্রবৃত্তিঃ। ইত্থঞ্চ অনবধয়তীত্যেব রূপং সম্যগিতি | শ্রজয়- 
তীতি। ইষ্টবস্তাবেন বিল্মতোরিতি লুক । নম্বজাদী গুণবচনাদেবেত্যুক্তত্বাদ্ ইষ্টন্প্রত্যয়ঃ অখ্িন্ শব্দাদ্দ,লি 
ইতি ইষ্বন্তাবোতত্রাধুক্ত ইতি বাচ্যম। অন্ম।দেব লুখচনাৎ জ্ঞাপকাদিন্বস্ত।ৎ মতুবন্তাচ্চ অজাদী ভবত 

ইত্যভ্যুপগমাৎ। শীমতীমিতি। মতুপো লুক্। শ্রায়য়তি। অশিশ্রয়দিতি। দ্বিত্বেণিনিমিত্গুণে 
সত্যয়াদেশঃ। এতেন “দ সঞ্চরিষুভুবিনাস্তরেবু যাং যদৃচ্ছয় শিশ্রয়দ। শ্রয়ঃ শ্রিয়ামিতি” ম।ঘস্লোফে প্রচুর: 
পাঠে ব্যাখ্যাতং। শ্রীমতীমকরোদিত্যর্থার্দিতি মনোরমায়াং স্থিতম্। অত্র কেচিৎ। সাপেক্ষাণাং 
বৃস্তাভাবান্মননোরমোক্তং বত তদযুক্তম। নহি কশ্চিৎ ষং ঘটং করোতি তমানয়েতার্থে বং ঘটয়তি 

তমানয়েতি প্রযুঙ্ক্তে অতএব তত করোতীতানেনৈব পিদ্ধে মুণ্ডদিগ্রহণং সাপেক্ষেভ্যোহপি ণিজর্থমিতি 
পূর্ব্বোক্তং মঙ্গচ্ছতে। যদ্যশ্যত্রপি সপেক্ষেভো। ণিচ্ স্তাৎ তন্ন সঙ্গচ্ছেত। ন চাত্র সাপেক্ষত্বং নেতি 
বিবদিতব্যম্। “যাং দিনং লীনভীমকরো দিতি” স্বয়মেব ব্যাখ্যাতত্াৎ। নাপি সবিশেষণ।নাং বৃত্তভাবেছপি 

বিশেষ্যযে গে শ্য।দেব বৃত্তিরিতি শাত্রনুপগত্তিরিতি শীমতীমিতার্থং প্রতি দিশো বিশেধ্যত্বাদিতি বাচাষু। 

ওজঢ়ৎ। ওড়ঢখ। “ওঃ পুযণ্জি” এই সুত্র দ্বারা বর্গপ্রতাহারজ গ্রহ লিঙ্গ। 
দ্বিত্ব কর! হইলে ণি পরে অচ আদেশ হইবে না, এইরূপ উনয়তি স্থলে উক্ত হইয়াছে । 
স্বাভাবিক একাচ্, বৃদ্ধি ও পুকাগম হয়। শ্বাপয়তি। ত্বাং মাং বাচষ্টে ত্বাপয়তি | 

মাপয়তি। মপর্ধ্যস্ত শবের স্থানে ত্ব ও ম আদেশ হয়। পররূপের পূর্বে নিতাদ্ব 
হতে টির লোপ, বুদ্ধি ও পুগাগম হয় । ত্বাদয়তি। মাদয়তি। এইরূপ পদ 

ায্য। অস্তরঙ্গত্ব হেতু পররূপ কৃত হইলে “প্রকৃতা। একা”, এই সুত্র দ্বারা 
প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যে পপ্রক্ৃতিভাব প্রত্যাখাত হইয়াছে, ইহ। কি ভ্রম, 

তাহ। নহে, কারণ ভাষোর অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যের প্রেষ্ঠাদি উদ্াহরণবিশেষে 
অগ্তথাসিদ্ধিপরত্ব হয্ব। যুবাং আবাং ব যুস্নয়তি। অন্য়তি। শ্বানমাচষ্টে শ্বাবয়তি। 



তিউন্কনামধাতু প্রকরণম্। ৩৩৯ 

স্বয়তি । অসন্থৎ। অসিস্ব। বহুন্ ভাবুম্নতি বহয়তীত্যন্তে । অথি- 

ণম্। অজয়তি। সংজ্তাপূর্ববকত্বান্ন বৃদ্ধিঃ। শ্রীমতী শ্রীমস্তং বা। শ্রয়য়তি। 
অশিশ্রয়। পয়স্থিনীম। পয়সয়তি । ইহ টিলোৌপো ন। তদপবাদস্থ 
লুকঃ প্রবৃত্তত্বাৎ। স্থুলম্। স্থবয়তি। দূরম্ দবয়তি । কথং তহি 
“দুরয়ত্যবনতে বিবস্বতীতি” | দূরমততি অয়তে বা দুরাৎ দুরম্ কুর্ববতীত্যর্থঃ | 
যুবানম্। যুবয়তি, কনয়তি । “যুবাল্লয়োরিতি” বা কন্। অন্তিকম্। নেদয়তি। 

শি প্র পপ সপ সপ 0 ০ 

বিশেষ্য হি বহির্ূৃতে বিশেষণ।নাং বৃত্তির !ঙীক্রিয়তে । নহি কশ্চিৎ শ্রীমতী রাজ্ঞ ইদমিত্যর্থে রাজ্ঞঃ 
জ্রমতমিতি বৃতিমভাপৈতি । কিঞ্চ মাঘগ্লোকে অশিশ্রিপ্দ্িতোব পাঠো বনুধু পুক্তকেবু দৃষ্ভতে ন 
প্বশিশয়দিত্যলং শুদ্ধে গ্রস্থসমর্থনাভিনিবেশেনেতাহুঃ। পয়সয়তীতি। ইহ বিন্মতোলুকি অগ্োপাৎ 
সম্বদিত্বাদ্দিক্চ ন। অনগ্লোপেহপি সন্বদভাবাৎ ণৌ চডীতি সুত্রে অতাররাজদ্িতি ভাষামিহ প্রমাণম্। 

লীডি অপপয়সৎ। এবং শ্রশ্বিনমাখাৎ অসশ্রজদিত্যত্রাপি সম্বদিত্বং ন। গোমন্তং গবরতি। লুডি। 

অঙুগবৎ। ইহাগ্নোপাদ্দীর্ধো লখঘোরিতি দীর্ধো ন। গাং শ্রজং পর ইতি বিগ্রহে তু অজুগবৎ 

অসিশ্রজৎ। পরয়য়তি। অপপয়ৎ। টের্পোপস্ত বহিরঙ্গত্বেন অসিদ্ধত।দিহ বৃদ্ধির । অগ্রেপিত্বাতু, 

সন্বন্ভাবদীঘো ন। তদপবাদন্তেতি। যেন নাপ্রাপ্তিম্থ।য়েন টিলোপাপবাদে! লুক্। শ্থবয়তীতি। 
গ্ুলদুরেতি ষণ।দিলে।পো। গুণশ্চ । ন চ গুণস্যাচোহঞ্ণিতীতি বুদ্ধিঃ শ্তা্দিতি বাচাম্। অগ্গকাধ্যে কৃতে 

গুনরঙ্গ কাধ্যন্তাপ্রবৃতে:। প্রাতিপদিকাদ্ধাত্বর্থে ইতি বহুলগ্রহণাদ্বা। লুডি। অতুষ্বৎ। দবয়তি 
ইত্যাদি। ইহাপি পৃর্বববদ্বৃদ্ধাভাবঃ। লুডি অদৃদবৎ। অধুয়বৎ। অচীকনৎ। নেদয়তীতি। 
অস্তিকবাঢয়োর্নেদসাধৌ । টিলেপঃ। লু । অনিনেদৎ। অসসাধথ। প্রশস্তমূ। প্রাশশব্যৎ। 

“নস্তদ্ধিতঃ” এই সুত্র দ্বারা টির লোপ হয় বটে, কিন্ত প্ররৃতিভাব হয় না? 
“যেন নাপ্রাণ্ত:৮ এই স্তায় দ্বারা সেই প্রকতিভাব ৭টেঃ” এই হ্যাত্রেরই বাধক ভয়। 
ভত্ব হেতু সম্প্রসারণ হয়। অন্যমতে কিন্তু “ন স্তছিতঃ” এই হ্যত্র দ্বারা এস্থলে 
অতিদেশ হইবে না, কারণ ইঠ্ঠন্ প্রতায় পরে তাহাকে দেখিতে পায়, যায় না। 
ব্রন্ষিষ্ঠ ইত্যাদি স্থলে পরত্ব হেতু «“টে£ এই সুত্রের প্রবৃত্তি হয়, অতএব শুনয়তি 
এইরূপ পদ হয়। বিদ্বাংসমাচষ্টে বিদ্বয়তি। কেহ কেহ বলেন, অঙ্গবৃত্ত পরিভাষ! 
দ্বারা সম্প্রদারণ হইবে না। অন্তমতে সম্প্রসারণ, বৃদ্ধি ও আবাদেশ করিয়া বিদাবয়তি 
পদ হয়। নিত্যত্ব হেতু টিলোপের পুর্বে সম্প্রসারণ, অস্তরঙ্গত্ব হেতু পুর্ত্বরূপ এবং টির 
লোপ হয়। অপরের মতে বিদয়তি রূপ হয়। উদঞ্চমাচষ্টে উদীচয়তি। উদ্ৈচিচৎ। 
প্রত্যঞ্চং প্রতীচয়তি। প্রতাচিচৎ। “ইকোহসবর্ণ” এই হুত্র দ্বার! প্ররুতিভাব পক্ষে 

প্রতিঅচিচৎ। সমাঞ্চমাচষ্টে সমীচয়তি । সমাচিচৎ। সমিঅচিচৎ। তির্য্যঞ্চমাচষ্টে 
তিরায়য়তি। অঞ্চ ধাতুর টির লোপ করিয়া অপহারেও বহিরঙ্গত্ব হেতু অসিদ্ধি 
হয়, স্তরাং তিরস্ শব্স্ানে তিরি আদেশ হয়। “অসিদ্ধবদত্র” এই স্থত্র দ্বার। 

চিণের লুক্ এই ন্ায়ান্ুসারে প্রথমে টির লোপ অসিদ্ধ হয়, অতএব পুরর্বার 
টির লোপ হইবে না। অঙ্গবৃন্ত পরিভাষা দ্বারা বিকল্পে হর। চঙ্ পরে অচের 
লোপ হয় বলিয়! উপধার হুস্ব হইবে না। অতিতিরায়ৎ। সধ্যঞ্চমাচ্টে সধায়য়(ত। 
অসসধান্গৎ। বিধদ্রঞ্চম্।* অবিবিদ্বদ্ৰান্বৎ। দেবদ্রযঞ্চম। অদিদেবদ্রায়তৎ। অপদ্রঞ্চম্। 
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বাঢ়ম্। সাধয়তি । প্রশস্যম্। 'নশম্তয়তি । ইহ শ্রজ্যোৌ ন। উপ্জর্গল্য পৃথক্- 
কতেঃ। বুদ্ধম্। জ্যাপয়তি, ব্যরতি । প্রিয়ম্। প্রাপয়তি । স্থিল্নম্। স্থাপয়তি 7 
শ্ফিরম্। স্ফাপয়তি। উরুম্। বরয়তি, বারয়তি । বহুলম্। বংহয়তি । গুরুম্। 
রি তৃপ্রম্। ত্রপয়তি। দীর্ঘম্। দ্রাঘয়তি। বুন্দারকম্। বৃন্দয়তি। 

ইতি দীন নার | 

অথ তিঙভ্তকণ্ডদিপ্রকরণষূ | 
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এভ্যো। ধাতৃভ্যে। নিত যক্ স্যাশ 'ার্থে। ধাতৃভ্যঃ কিম্। প্রাতিপ- 
দিকেভ্যো মা ভূ । দ্বিধা হি কণুান্নঃ। ধাতবঃ প্রাতিপদ্িকাঁন চ। 
কণ্ডুএঞ গাত্রবিঘর্ণণে । কগুয়তি। -গুয়তে। মন্ত্র অপরাধে । রোষ 
ইত্যেকে। মন্তয়তি। চান্্স্ত ঠ্রিঠমাহ। মন্তুয়তে। বন্ধ পুজা- 
মাধুর্য্যয়োঃ। বল্গু়তি। অস্থ উপতাশে। অস্ অসুঞ্ ইত্যেকে। অস্ততি। 

পৃথকৃকৃতেরিতি । তেন বিশিষ্টন্ত স্থ(নিনোহভাবাৎ নাদেশীবিমৌ ভবত উত্যর্থঃ। জ্য।পয়তীতি ? 
বৃদ্ধত্ত চেতি জ্যাদেশঃ। সচ প্ররিয়স্থিরেতি ব্ষাদেশেন সহ বিকল্পযভ ইত্যাহ। বর্ময়তীতি। লুডি 
অজিজ্যপৎ। অববধৎ। প্রিয়ম্ । অপিপ্রয়ৎ। -ম্। অতিস্থয়ৎ। সগ্ত।দেশাবয়বত্ধাৎ ষত্বং ন। 

শ্ফিরম্। অপিশ্ষরৎ। উরা।মতি। বরাদেশে কৃতে মজ্ঞাপূর্বকবিধেরনিত্যত[দ্বাহুলকাছা মাধবেন 

বিকলেন উপধানৃদ্ধিরুদাহ্ৃতেতি স্বরমপি তথবাহু। বহঃতি। বারয়তীতি । অধীবরৎ। বংহয়তীতি । 

অগ্লোপিত্বাদববহৎ। গরর়তীতি। অজীগরৎ। ত্রপ. গাতি। অতিত্রপৎ॥ ভ্র।ঘয়তীতি। অদদ্রাধৎ। 

বুদার়তীতি। অববৃন্দৎ। ।... ই।ত নামধাতু প্রক্রিয়।। 

আদদদ্রায়ৎ। অদমুগঞ্চম অদমুঅয়য়তি । আদদমুয়ায়ত। অমুষুয়চম্। অশুযু 
আয়য়তি । চঙ্। আমুমুমায়ৎ। ভূবম্ ভালসতি । অবোভবৎ। ভ্রবম্। অবুভ্রবৎ॥ 

শ্রির়ম্ অশিশ্রয়ৎ। গাম্ অজুগবং। র'দম্ অরীরয়ৎ। নাবম্ অনুনব। স্বশ্বস্ 
গ্বাশশ্বৎ | স্বঃ এই অব্যয় শব্দের ভমাত্রে টি” লোপ হয়। স্ব়তি। অসমন্বৎ। অসিস্বৎ। 
বহ্ন্ ভাবয়তি বহম়তি। অপ্িণম্ অজয় ত। সংজ্ঞা পূর্্বকত্ত হেতু বুদ্ধি হয় না। 

মতীং শ্রীমস্তং ব রশ্নয়তি । অশিশ্রয়ৎ । পয়ন্বিনীম পর্সর়তি। এস্থলে তদপবাদ 

লুকের প্রবৃত্তি ০ত টির লোপ হয় নাই। স্থুলম্। স্থবয়তি। দুরম্ দরবয়তি।, 
তবে “দৃূরয়ত্যবনতে ববস্থতিণ এরূপ গ-সাগ কিরূপে হইল? এস্থলে দূরমততি অয়তে 
ব৷ দুরাৎ দুরং কুর্তি এই অর্থ। যুবানম্ যুবয়তি। কনয়তি। যুব ও অঙ্গ 
শবের উত্তর বিকল্লে কন্হয়। অন্তিকম্ নেদয়তি। বাড়ম্ সাধয়তি । প্রশস্তম্ 
প্রশস্ত়তি। . উপসর্গের পৃথক্ বৃড়ি হেতু শ্র ও জ্য আদেশ হইবে না। বৃদ্ধন্ জ্যাপয়তি 
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অসুয়তি, অসুয্ূতে । লেট লোট্ ধোৌর্ত্যে পুর্কবভাবে স্বপ্পে চ। দীপ্তা- 
বিত্যেকে |. লেট্যাতি। লেটিতা। লোট্যতি। লোটিতা। লেল! দীণ্তো ॥ 
ইরস্ ইরজ্ ইরএই ঈর্যায়াম্। ইরস্তঠতি। ইরজ্যতি। -*হলি চেতি” 
দীর্ঘ । ঈধ্যতি, ঈর্্যতে । উষস্ প্রভাতীভাবে । বেদ ধোৌর্ত্যে স্বপ্সে 
চ। মেধা আশুগ্রহণে। মেধায়তি। কুষুভ ক্ষেপে । কুষুভ্যতি। মগধ 

পরিবেষ্টনে । নীচদান্যে ইত্যন্যে। তন্তস্ পম্পস্ ছুঃখে। মুখ ছুঃখ 
তত্ক্রিয়াম্ 1 শ্খ্যতি । ছুহখ্যতি। স্থখং ছুঃখং চানুভবতীত্যর্থঃ। 

সপর পুজায়ায়াম। আরর আরাকন্মণি। ভিষজ্ চিকিওসায়াম। ভিষ্ঞজ্ 
উপসেবায়াম্। ইধুধ শরধারণে। চরণ বরণ গতৌ। চুরণ চৌর্য্যে। 

১। কগ্ডাদ্িভ্যো ষক্। ধাতোরেবার ইত্রাস্মগ্াতে।রিতি বর্ততে । বেতি নিবৃত্তম্। অন্যথ| কওবয়- 
তীতি স্তাত্দহ। ধাতোর্নিতামিতি ' কেচিন্তু নিত্যং কৌটিল্যে গতাবিত্যতে। নিতামিত্যনুবর্ত ত ইত্যহুং। 
তচ্চিন্তামূ। তর হি নিত্যগ্রহণমেবকার।র৫ে বর্ততে তক্রকৌগ্ডগ্ঠগ্।য়গ্ত(নিতাতাং জ্ঞ।পরিতুমিতি 
প্রগব্যাখ্যাতত্বাৎ। কিঞ্চ নিতাং কোৌটিল্যে গতাপিতাত্রাপি বেতানুব্রতে । অন্যথা গত্যর্থেভা! নিতাং 

ঘও স্তাদিতি। স্বার্থে ইতি। কগ্াদিভ্যো যক্ স্তাৎ। কুঞ্্থে হতি। প্রাচোক্তমযুক্তমিতি ভাবঃ। 
দ্বিধ! ইতি। যকঃ কিনবেন ধাতব ইতি জ্ঞায়তে। কডঞ ইতি দীর্ঘপাঠেন প্রাতিপদিকান্যপীতি। 
যদ্দি তু ধাতব এব ন্থ্যন্তর্থি হুন্বান্তে পঠিতেহপি ষকি পরে অকৃৎসার্বেতি দীর্ঘে কণ্ুরতী তা দিসিদ্ধেঃ 
কিং তেন দীর্ঘপ।ঠেন। দ্বৈবিধ্যে তু ধাতুভো। যকি গুণনিষেধেন কিন্বং সার্থকম্। কণ্ডুরিতা।যগৃহিত- 
ঈপসিদ্ধা। দীর্ঘপ।ঠোহপি সার্থকঃ। অতএবে।ভ্তং ভাষো। “ধাতুপ্রকরণাদ্ধাতুঃ কম্ত চাসগনাদপি। 
আহ চায়মিমং দীর্ঘে মন্তে ধাতুর্বিভ।ষিত:” ইতি। এতেন কণ্ডুং করোতি কতঙুষতি ইতি প্রাচোক্ত- 
বিগ্রহোহপি পরাস্তঃ। করদয়ঃ প্রাতিপদিকগ্চেপেতানভ্াপগমাৎ। ন চ দ্বৈবিধাভুপগমেহপি প্রাতি- 
পদিকাদেব যকৃ স্ডাদ্িতি বাচাম্। তথাহি সতি ধ[তোর্লডাদো। কগডবতীত্যাদ্যনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ। সখদুঃথ। (ি- 
প্রতিপদিকেত্যো যকি অল্লোপাসস্তবেন হুখাতীত্যাদ্যসিদ্ধিপ্রসঞ্জাচ্চ । বত্তু কৈশ্চিৎ শক্ুবৈরকলছেতি 
শুত্রৎ করণে ইত্নুবর্তনাৎ কৃঞর্থে যগিতি প্রাচোক্তব্যাখ্যায়াং ন কিঞ্ৎ্ বাধকমিতুক্তং তচ্চিন্তাম্। 

বর্ষয়তি। প্রিয়ম্ প্রাপয়তি। স্থিরম্ স্থাপয়তি। স্ফিরম্ স্ফীপয়তি। উরুম্ বরয়তি, 
বারয়তি। বহুলম্ বংহয়তি। গুরুম্ গরম্মতি । তৃত্রম্ ব্রপয়ূতি। দীর্ঘম্ দ্রাঘয়তি। 
বৃন্দারকম্ বৃন্দয়তি। ইতি নামধাতুপ্রকরণম্। 

১। কণ্ডাদি ধাতুর উত্তর স্বার্থে নিত্য যক প্রত্যয় হয়। ধাতু না হইলে কি 
হইবে? প্রাতিপদিকের উত্তর হইবে না। কগুাদি ছুই প্রকার। ধাতু ও প্রাতি-. 
পদিক। কণ্ডঞ্ ধাতু গাত্র বিঘর্ষণ বঝায়। কণুয়তি, কণ্ডয়তে। মন্ত অপরাধ ও 
রোষ বুঝায় । মত্ভৃয়তি। চন্জ্র মতে মন্ত্র ধাতু ঞ-ইৎ অর্থাৎ উভয়পদী। মন্তু়তে । 
বল্গু পুজা ও মাধুর্যা বুঝায় । বলগুয়তি। অন্থ ধাতু" উপতাপ বুঝায়। অস্ ও অস্থএং ধাতু 
ইহা কেহ &কহু বলেন। অন্ততি। অন্ুয়তি। অস্থ়তে। ধূর্ততা, পূর্ববভাব ও স্বপ্ন 
বুঝাইলে এবঙ অন্ত মতে দীপ্তি অর্থে লেট ও লোট ধাতুর উত্তর যক্ হয়। লেট্যতি। 
বেটিতা। লোট্যতি। “লোটিতা। লেল! ধাতু দীপ্তি বুঝায়। ইরস্ ইরজ্ ইরঞ ধাতু 



৩৪২ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

তুরণ ত্বরায়াম্ । ভূরণ ধারণপোষধণয়োঃ। গদগদ বাঁক্থধলনে। এলা 
কেল! খেল। বিলালে। ইলেতান্যে। লেখা শ্খলনে চ। আস্তোহয়- 
মিত্যন্যে। লেখ্যতি। লিট্ অলংকুণ্ুসনয়োঃ। লিট্যতি। লাট জীবনে । 
হৃণীঙ রোষণে লজ্জায়াঞ্চ। মহীঙ পুজায়াম। মহীয়তে। পুজাং লভতে 
ইত্যর্থঃ। রেখা! শ্লাধাসাদনয়োঃ। দ্রবস্ পরিতাপপরিচরণয়োঃ। তিরস্ 
অন্তন্ধে। অগদ নীরোগত্বে। উরস্ বলার্থঃ। উরস্যতি। বলবান্ 
ভবতীত্যর্থঃ। তরণ গতৌ। পয়স্ প্রস্থতৌ। সম্ভূয়স্ প্রভৃতভাবে ৷ 
অন্বর সম্বর সম্ভতরণে। আকৃতিগণোহয়ম্। 

ইতি কগাদিপ্রকরণম্। 

অনুবৃতৌ মানাভাবাৎ। অন্যথা ণিজন্তেঘিব প্রকতিপ্রত্যয়।ভাং বাপারদ্বয়াপত্তেরিতি দিক । পুন্ভাব 
ইতি। পূর্ধত্বমিতার্থঃ । লেটিতেতি। বযস্ত হল ইতি যলোপঃ। স্থথাতীতি। চুরাদৌ তু হুথছুঃখ 

ততক্রিয়য়াং সুখয়তীত্যাছাদাহতম । সপর। যগস্ত।দ প্রত্যয়।দ গুরোশ্চ হল ইত্োনেন বা অপ্রত্যয়ে 

টাপ্। সপর্যযা। অররম। আরা প্রতোদঃ। তৎকরণকং কর্ম আরাকল্ম। অদস্তোহয়মিতি । 
লেখাতি। আঁদস্তপক্ষে তু লেখায়তি। মহীঙ। প্রেত্য স্বর্গে মহীয়ত ইত্তি রামায়ণম্। প্রস্থতাবিতি। 
প্রস্থতিঃ পরিমাণবিশেষঃ | প্রভৃতভাবে ইতি। বাহুল্য ইতার্থঃ । প্রভৃতং প্রচুরং প্রাজামদত্রং বহুলং 

বহু ইত্যমরঃ। সম্ভ,য়ন্তাতি। অসজ্ভয়সীৎ। ন ইহ সংশব্দম্ত পৃথক্কৃতি্ধত্র প্রাতিদিকাদ্ধা তুসংজ্ঞা- 
'প্রয়োজক প্রতায়হ্য বিধানং তইত্রব পৃথককতিরিতাণহঃ ।॥ অকুতিগণ ইতি । তেন ছুবৎসন্দীপন ইত্যাদি 
সিদ্ধম্। প্রযুজ্যতে চ সমিধাগ্িং ছুবপ্তত ইত্যাদি । ইতি কওাদিপ্রত্রিয়া। 

ঈর্ষা বুঝায়। ইরন্ততি। ইরজ্যতি। “হলি5” এই সুত্র দ্বারা দীর্ঘ হয়। ঈর্ধ্যতি। 
ঈর্যযতে । উধষস্ ধাতু প্রভাতীভাঁব বুঝায়। বেদ ধাতু ধূর্ততা ও স্বপ্ন বুঝায়। 
মেধা ধাত্ ত্বাশু গ্রহণ বুঝায়। মেধায়তি। কুষুভ ধাতু ক্ষেপ বুঝাঁয়। কুষুভ্যতি। 
মগধ পরিবেষ্টন, অন্তমতে নীচদাস্ত বুঝায়। তন্তস্ ও পম্পন্ ধাতু ছঃখ বুঝায়। 
স্থখ ও ছুঃখ ধাতু ততক্রিয়া বুঝায়। ন্ুখ্যতি। হছুঃখাতি । অর্থাৎ স্থখহুখান্ুভব 
করিতেছে । কণাদির নাম ধাতুত্বের অভাব হেতু প্রথমে নাম ধাতু সমাপন করিয়া 
পরে কগ্াদির উত্তর পৃথক্ প্রতায় বিধানার্থ এই ্যাত্রারস্ত হইল। “ধাতোরেকাচঃ* 
এই সুত্র হইতে ধাতু পদের অন্তবৃত্তি হইতেছে, এইরূপে নিবৃত্ত হইবে অন্তথা 
কগডবতি এইরূপ অনিষ্ট হয়। সপর ধাতু পুজা বুঝায়। আরর ধাতু আরাকর্ম 
অর্থাৎ কশাঘাত বুঝায় । ভিষজ. ধাতু চিকিৎসা! বৃঝায়। ভিঞ্জ্ উপসেব! বুঝায় । 
ইযুধ শরধারণ বুঝায়। চরণ ও বরণ ধাতু গতি, চুরণ ধাতু চৌর্ধা, তুরণ ধাতু ত্বরা 
করা বুঝায়। ভূরণ ধাতু ধারণ ও পোষণ বুঝায়। গদগদ ধাতু বাক্ব্খলন বুঝায়। 

এলা, কেল1, থেলা ও ইল! ধাতু ব্লাস বুঝায়। লেখ ধাতু স্খলন বুঝায়। অন্য মতে 
রঃ ধাতু আদস্ত। লেখ্যতি। লিট্ ধাতু অলমর্থ ও কুৎসন বুঝায়। লিট্যতি। লাট 
তু জীবন বুঝায়। হ্বণীঙ্ধাতু রোষণ ও লজ্জা! বুঝায়। মহীঙ্ধাতু পুঁজ! বুঝায়। 
৪ অর্থ/ৎ পুজা লাভ করিতেছে । রেখ ধাতু শ্লাঘ' ও আদাদন বুঝায় 



অথ তিওভ্তপ্রত্যয়মালাপ্রকরণ্ | 
কণুয়তেঃ সন্। সন্যডোরিতি প্রথমট্যৈকাচো দ্বত্বে প্রাপ্তে। কণ্াদে- 

স্ৃতীয়স্তেতি বাচ্যম্ | ০। কগুয়িয়িষতি। ক্যজন্তাৎ সন্। যথেষ্টং 
নামধাতুষু | ০। আদ্যানাং ত্রয়াণামন্যতমন্য দ্িত্বমিত্যর্থঃ। পুপুজীয়িষতি। 
পুতিআ্রীয়িতি। পুক্রীয়িয়িষতি । অজাদেস্বাদ্যেতরস্ত | ০। অশিশ্বয়িষতি। 
অশ্বীয়িযিষতি। নদরাণাং সংযুক্তানামচঃ পরস্থৈব দ্বিত্বনিষেধঃ| ইন্দ্রী- 
য়তেঃ সন্। দ্রীশব্মযিশবয়োরন্যতরম্ত দ্বিত্বম্ ৷ ইন্দিদ্রীয়িষতি | ইন্দ্রী- 
ফিয়িষতি । চিচন্দ্রীয়িষতি। চন্দিদ্রীয়িফতি। চন্দ্রীয়িয়িষতি | প্রিয়মা- 
খ্যাতৃমাচক্ষাণং প্রেরয়িতুং বেচ্ছতি। পিপ্রাপয়িষতি। প্রাপিপয়িষতি 

প্রাপয়িয়িষতি । উরুম্। বিবারয়িষতি, বারিরয়িষতি, বারয়িয়িষতি। 
বাঢ়ং সিসাধয়িষতীত্যাদি রূপব্রয়ম্। যত্বং তুনাস্তি। যড্সন্ণ্যস্তাৎ সন্। 

বোভূয়িষয়িষতি। যঙ্ণিচ্স্নন্তাৎ ণিছি। বোভূয়ধ়িষতীত্যাদি । 
ইতি প্রত্যয়মালা প্রকরণম্। 

১। প্রথমন্তেতি। অজাদেস্ত দ্বিতীয়ন্ত দ্বিত্বে প্রাপ্তে ইতাপি জ্ঞেয়ম্। প্রাচা তু যথেষ্টং নামধাতুঘিতি 
প্রপ্ডে কণ্তদেস্তৃতীয়স্তেত্যুক্তমিতাবতারিতং তদযুদ্তমূ। নামধাতুত্বস্ত নিরাকৃতত্বাৎ। অতএব মুলে 

নামধাতৃন্ সমাপ্য কণ্)াদয়ঃ পৃথগেবোক্তাঃ। গ্রীশব্য়ীয়েরিতি। নকারন্ত ত্বচঃ পরত্বাদ দ্বিত্বং 
নেতি ভাবঃ| পিপ্রায়য়িষতীতি । গাবিষ্ঠস্ভাবেন প্রিয়শব্স্ত প্রিয়স্থিরেত্যাদিন] প্রাদেশভ্ততে দ্বিত্বাদি। 

সিসাধধিষতীতি। তষ্ঠবস্তাব[দিহাপ্তিকবঢয়োরিতি সাধাদেশং বত্বং তু নাস্তীতি আদেশাবয়বত্বাদিতি 
ভাব | বেভৃয়িষযয়িমতীতি। ইহ যঙ্নিমিত্ৃদ্বিত্বে কৃতেহপি সন্রিমিত্তদ্বিত্ববারণায় লিটি ধাতোরিতি 

শুত্রে অনত্য।সম্তেত্যেত্দ্ অনশ্ঠং কর্তৃবামেবঞ্চ লক্ষ্যে লক্ষণং সকৃদেব প্রবর্ততে ইতি অনভ্য।সগ্রহণং 

তত্র মান্ত্বিতি ভাব্যস্থং প্রত্যাখনং প্রৌটিবাদমাত্রমতি ভাবঃ। ইতি প্রত্যয়মাল। ৷ 

দ্রবস্ ধাতু পরিতাপ ও পরিচরণ বুঝায়। তিরস্ ধাতু অন্তর্ধান বুঝায় । অগদ ধাতু 

নীরোগত্ব বুঝায়। উরস্ ধাতু বল বুঝায়। উরম্ততি। অর্থাৎ বগবান্ হইতেছে। 
তরণ ধাতু গতি বুঝায়। পয়স্ প্রস্থতি বুঝায়। সংভূয়স্ ধাতু প্রভৃতভাব বুঝায়। 
অন্বর ও সঙ্গর ধাতু সম্ভরণ বুঝায়। এইগুলি আকৃতিগণীয়। 

ইতি কগ্াদিগ্রকরণম্। 
১। কত্গুয় ধাতৃর উত্তর সন্ প্রতায় হয়। ৭সন্যঞোঃ” এই স্থত দ্বার! প্রথম 

একাচের দ্বিত্ব প্রাণ্চি হইলে কাদির তৃতীয় বর্ণের দ্বিত্ব হয়। ইহা বক্র্য। *। 
কণুয়িক্িষতি।* ক্যজস্তের উত্তর সন্ হয়। নামধাতু বিষয়ে সন্ যথে হয়। 
অর্থাৎ প্রথম তিনটার মধ্যে একটার দ্বিত্ব হইবে। পুপুত্রীয়িষতি, পুতিত্রীয়িষতি | 



অথ তিওন্তাত্মনেপদপ্রকরণম্ । 
অন্ুদাত্তডিত আত্মনেপদম্। আন্তে। শেতে। 

১। ভাবকন্মণোঃ । ১। ৩। ১৩। 

ঘডৃুবে। অনুবভূবে । 

২। কর্তরি কন্মব্যতিহারে । ১।৩। ১৪7 
ক্রিয়াবিনিময়ে দ্যোত্যে কর্তর্ধ্যাত্বনেপদ্ং স্যাৎ। ব্যতিলুনীতে | 

অন্যন্য যোগ্যং লবনং করোতীত্যর্থচ। শ্রমসোরিত্যল্লোপিং। ব্যতিস্তে। 

ব্যতিষাতে । ব্যতিষতে। তাসক্ত্যোরিতি সলোপঃ। ব্যতিমে। ধিচ। 

ব্যতিধ্েবে। হু এতি। ব্যতিহে। ব্যত্যসৈ। ব্যতিষীত। ব্যত্যান্ত। 

ব্যতিবাতে!। ব্যতিভাতে। ব্যতিবভে । 

১। ভাবকর্মাণোরিতি । ভাবে কর্মাণি ষে। লকার. ₹।আ্বনেপদ মিতার্থঃ। 

২। কর্তরি কর্্মেতি। অন্যন্যেতি। শুদ্রন্ত যোগ: সম্ত|(দিলবনং করোতীতার্থঃ। পরদ্পরকরণমপি 
কল্মবাতিহার;। সম্প্রহরস্তে রজানঃ। পৃথক্হ্ত।রস্ত।দেব সিদ্ধে কর্তৃগ্রহণমুত্তরার্৫থম। ব্যতিন্তে ইতি। 

যচপরত্বভাবাম্ন ষঃ ব্যতিন ইতি। উপনর্গপ্রাদুভ্যাগিতি নেহ ষত্বম। সকারস্ত।স্তাবয়বত্বাভাবাৎ। 

আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি যত্বং তু সাৎপদাদো।রিতি নিষিদ্ধমূ। একদেশবিকৃতগ্।য়েন প্রতায়ঙগাত্রন্ত পদত্বাৎ। 

'ুত্রীয়িয়িষতি । অজাদির আদি বর্ণ তিনের দ্বিত্ব হয়। ০। অশিশ্বয়িষতি, অর্বীয়িখিষতি। 

সংযুক্তের মধ্যে অচের পরস্থিত ন, দ ও রকারের দ্বিত্ব হয় না। ইন্ত্রীয় ধাতুর উত্তর সন্ 
হয়। দ্রী শব্দও যি শবের মধ্যে একটার দ্বিত্ব হয়। ইন্দিত্রিয়িষতি। ইন্দ্রীয়িয়িষতি। 
চি চন্ত্রীয়িষতি, চন্দিদ্রীয়িষতি। চন্দ্রীয়িযিধতি। প্রিক্ং আখ্যাতুং আচক্ষাণং প্রেরারি হং 
ব। ইচ্ছতি এই বিগ্রছে পিগ্রাপয়িষতি, প্রাপিপয়িযতি। প্রাপয়িয়িষতি। উরুম্ 
বিধারয়িষতি, বারিরয়িষতি। রারয়ায়মতি। বাঁঢ়ম্ সিসাধয়িঘতি ইত্যাদি দ্ধূপ হয়। 
যত্ব হয় না। যডঙ্সন্ ও স্স্তের উত্তর মন্ হয়। বোতুয়িষয়িষতি। যঙ্, ণিচ ও সনস্তের 
উত্তর ণিচ্হয়। বোভুয়য়িষতি ইত্যা!দ। ইতি প্রত্যর়মাল!! 

১। অন্দাত্ঙত শর্ষে আত্মনেপদ বুঝায় । আন্তে। শেতে। ভাববাচ্যে ও 
কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর বিহিত যে লকার তাহার আত্মনেপদ হয়। বভৃবে। অন্তবডৃবে। 

২। ক্রিয়ার বিনিময় বুঝাইলে কর্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হয়। ব্যতিলুনীতে। 
অন্তের যোগ্য যে লবন অর্থাৎ ছেদন তাহ! করিতেছে। এখ্লমসোঃ» এই সুত্র দ্বার! 
অকারের লোপ হয়। বাতিত্তে। ব্যতিষাতে। ব্যতিষতে । “তাসতস্তাঃ* এই 
শুত্র ঘার| সকারের লোপ হয়। ব্যতিষে। ধিচ। ব্যতিধ্বে। হু এতি। ব্যতিছে। 
বাত্যসৈ। ব্যত্যাস্ত। ব্যতিষীত। ব্যতিরাতে। ব্যতিভাতে। ব্যতিবতে। 



িউস্তাত্ুনৈপদশ্রকরণগ্। ৩৪৫ 

৬) *ন গতিহিংসার্থেভ্যঃ | ১1৬৩ ১৫। 

ব্যতিগচ্ছস্তিখ ব্যতিত্বস্তি। প্রতিষেধে হসাদীনামূপসংখ্যানম | ০1 

হুসাদয়ে। হসপ্রকারাঃ শব্দক্রিয়াঃ। ব্যতিহসস্ত্ি। ব্যতিজল্পন্তি। হরতেণ্ধ- 

অতিষেধঃ। ০1 সম্প্রহরন্তে রাজান2 | 

৪1 ইতরেতরান্যোন্যোপপদাচ্চ । ১। ৩। ১৬। 

পরস্পরোপপদাচ্চেতি বক্তব্যম্। ০1 ইতরেতরস্তান্ট্যোশ্ন্ত পরস্পরশ্ঠ 
ঘা ব্যতিলুনস্তি । 

৫1 নের্বিশ?। ১1 ৩।১৭। 

নিবিশতে । 

৩। মগতিহি"সার্থেতা ইতি । অর্থশব্দঃ প্রতোকমন্ডিসম্বধাতে । কর্ম্মবাতিহারে বদাকসনেপদং তগ্ঠ 
নিষেধঃ। অর্থগ্রহণসামর্থাদ্ ধে শব্দান্তরমনপেক্ষা গতিহিণসয়ে!বর্স্তে ত এবেহ গৃহ্ন্তে। হরতিস্ত 
উপপর্গবশাগ্ হিৎসায়।ং প্রবর্ততে ইতি হরতেরপ্রতিষেধ; ইতি বার্ডিক মর্থগ্রহণলভাযমেবেত্য। 52 । 

৪। ইতরেতরেতি। নন্বিতরেতরাদিশব্দৈরেব কর্দমবাতিহা।রন্ত দ্যে।তিতত্বাৎ তদ্দোত কমাজ্মনেপদ্বং 
ন প্রাপ্পোতি ইতি কিমর্থো নিষেধঃ। অত্রাভঃ। লৌকিকে ব্যবহারে ল।ঘবানাদরাদ।আ্সনেপদ্দং 
প্রসজোতেতি নিষেধোইয়মারভাতে । অতএব বাতিলুনীত ইত্যাদৌ কর্ধবাতিহারদোতনার় ব্যতীত্যুপ- 
সর্গাদাত্মনেপদঞ্চ সমুচ্চিতা প্রযুজাত ইতি । 

৫| নের্ধিধশ ইতি । নেঃ কিম্। প্রবিশতি । অর্থবদ্গ্রহণলক্ষণ প্রতিপদে।ক্তপরিভাষ।ভ্যাং নেরুপ- 
সন্ত গ্রহণম । তেনেহ ন। মধূনি বিশস্তি ভ্রমরাঃ। ইভান! মৈখিলী ভু রঙ্গে নিবিশৃতী ভয়াদিতাত্র 

তু অঙ্গানি বিশতীতি পাঠাম। নচ পদসংস্কারপক্ষে ত্বস্কে নিবিশতীতি পাঠেহপ্যদদোষ ইতি বাঁচাম্। 

ত্বংকরোতি ভবান্ করোধীতাদিপ্রয়োগস্তাপি ত্বছুক্তরীত্যা সাধুত্বাপত্তেঃ বা লিগ্নারামিতা!দে বৈব্যর্থা- 
পত্তেশ্চ। ্ঠানদেতৎ। নবামুদশ্ঠ।মতন্র্না বিক্ষতেত্যত্রাত্মমেপদং ন হ্াদ্ অট। ব্যবধানাৎ। ন্ চ 

্বাঙমবাবধায়কমিতি বাচাম্ | অঙ্গভক্তন্তাটে! বিকরণবিশিষ্টন্ত।বয়বন্থেহপি ধাতোরবয়বত্!দিতি 

চেদ অরাহুঃ। জাবস্থায়ামডাগম ইতি ভাষ্যমতে ন কশ্চিদ্দেষঃ | মতান্তরে তু উপসর্গনিয়মে অভ্ব্যবায়ে 
উপলম্থানমিতি বান্তিকমস্তীতি। 

৩। কর্মব্যতিহারে ষে আত্মনেপদ তাহার নিষেধ হইবে । অর্থ শবের গ্রহণ 
ঘলে যাহার! শব্দান্তর অপেক্ষা! না করিয়।৷ গতি ও হিংসা অর্থে প্রথুক্ত হয়, এস্বলে 

তাহাদেরই গ্রহণ হইবে। ব্যত্তিগচ্ছস্তি। ব্যতিত্স্তি। প্রতিষেধ বিষয়ে হসাদির 
উপসংখ্যান হইবে | ০1 হসাদি শব্দে হসপ্রকার শন্দক্রিয়! বুঝায় । ব্যতিহসস্তি। 
্যতিজন্নস্তি | ০হ ধাতুর প্রতিষেধ হইবে না। সম্প্রহরস্তে রাজানঃ। 

৪1 ইক্উরেতর ও অন্টোন্ত শব্দ উপপদ হইলে তাহার উত্তত্ন আত্মনেপদ হয় না। 
ইতরেতরম্ত অন্টোগ্ঠন্ত পরস্পরস্ত বা ব্যতিলুনস্তি। 

৫ ।  নিপুর্বর্বক বিশ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। নিবিশতে। 

ক (৪8৪) 



৩৪৬ সিদ্ধান্তাকৌমুদী । 

৬। পরিব্যবেভ্যঃ ক্রিয়ঃ। ১। ৩। ১৮ 
অকত্রভিপ্রায়ার্থমিদম্ ॥' পরিক্রীণীতে | বিক্লৌণীতে । ব্ীদীতে। 

৭1 বিপরাভ্যাং জেঃ। ১।৩। ১৯। 

বিজয়তে। পরাজয়তে । 

৮। আডে। দোহনাম্তবিহরণে | ১।৩। ২০। 

আঙ্পুর্ববাদ্দদাতের্মখখবিকসনাদন্যত্রার্থে বর্তমানাদাত্মনেপদ্ং শ্যাৎ | 
বিদ্যামাদত্তে। অনাস্তেতি কিম্। মুখং ব্যাদদাতি। আস্ত গ্রহণমবিব- 
ক্ষিতম্। বিপাদ্িকাং ব্যাদদাতি। “পাদস্ফোটে। বিপাদ্দিকা”। নদী কুলং 
ধ্যাদদাতি। পরাঙ্গকন্মকান্ন নিষেধঃ। ০। ব্যাদদতে পিগীলিকাঃ পতঙ্গস্ 
মুখম্। 

৯। ক্রীড়ীহনুমম্পরিভ্যশ্চ । ১। ৩। ২১। 
চাদাড। অন্ুক্রীড়তে । সংক্রীড়তে । পরিক্রীড়তে । স্ক্রীড়তে। 

অনোঃ কন্মমনপ্রবচনীয়ান্ন উপসর্গেণ সমা সাহচর্যাৎ। মাণবকম ্ক্রীড়তি। 
তেন সহোেত্যর্থ। “তৃতীয়ার্থে” ইত্যনোঃ কম্মপ্রবচনীগ়ন্ম্ ॥। লমোহ- 
কুজনে । ০) সংক্রীড়তে। কুজনে তু । সংক্রীড়তি চক্রম। আগমেঃ 

ক্ষমায়াম্। ০। গ্যন্তন্তেদং গ্রহণম। আগময়ন্ব তাবু মা ত্ব'রষ্ঠা ইত্যথঃ | 
শিক্ষের্ডিজতন্তাসীয়াম। ০1 ধন্ুষি শিক্ষতে। খধনুর্বিবব্রে জ্ভানে শক্তে। 
ভবিভুমিচ্ছতীত্যর্থঃ । আশিষি নাথঃ (ক) ।০। আশিষ্যেবেতি নিয়মার্থং 

৮। আডে দইতি। অকন্রভিপ্রায়ার্থমিদস্তেন ব্যাদস্তে বিহ্গপতিষ্র্থং স্বকীক্মমিতি প্রয়োগ; 
আন্তবিহরণেইপি নিদ্ধঃ॥ ক্রিফাফলন্য কর্তৃগামিত্ববিবক্ষণাৎ। 

৬। পরিপুর্বক, বিপুর্বক ও অবপূর্ধবক ক্রি ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। 
অকত্রণভিপ্রায়ার্থ এইরূপ বলিলেন । পরিক্রীণীতে। বিক্রীনীতে। অবক্রীণীতে। 

৭। বি ও পরাপূর্ধক জি ধাতুর আত্মনেপদ হয়। বিজয়তে। পরাজয়তে। 
৮। আঙ্পুর্বক দ! ধাতুর উত্তর মুখবিকসন ভিন্নার্থে আত্মনেপদ হয়। বিদযা- 

মাদত্তে। মুখপিকসনার্থে কি হইবে ? মুখং ব্যাদদাতি। আস্তপদের গ্রহণ অবিবক্ষিত। 

'বিপদিকাং বাদদাতি । বিপাদিক। শব্দে পাদস্ফোট পীড়াবিশেষ । নদী কুলং ব্যাদদাতি। 
পরাঙ্গ কর্ম »ইলে নিষেধ হইবে না। ব্যাদদতে পিপীলিকা: পতঙ্গন্ত সুখম্ । 

(ক) ইদং বান্তিকং শত্রেধু কৈশ্চিৎ প্রক্ষিগুম্। 



তিওন্তাতনেপদপ্রকরণম্। ৩৪৭ 

বার্তিকমিকুযুক্তম্ । সর্পিষো নাথতে। সপ্ঞিন্ম স্যাদিত্যাশাস্ত ইতার্থঃ |; 
কথং “নাথসে কিমু পতিং ন ভূভূতামিতি” । নাধস ইতি পাঠ্যম্। হরতের্গ- 
ততাচ্ছীল্যে। ০। গতং প্রকারঃ। পৈতৃকমশ্বা অনুহরন্তে। মাতৃকং 
গাবঃ। পিতুন্মাতুশ্চাগতং প্রকারং সততং পরিশীলয়ন্তীত্যর্থঃ। তাচ্ছাল্যে 
কিম্ । মাতৃরনুহরতি । কিরতেহর্জীবিকাকুলায়করণেছিতি বাচ্াম্। ০। 
হর্যাদয়ো বিষয়াঃ। তত্র হর্ষে। বিক্ষেপস্ত কারণম্। ইতরে ফলে। 

১০। অপাচ্চতুষ্পাচ্ছকুনিালেখনে । ৬।১।১৪২। 
অপাণ কিরতেঃ স্্ুটু স্যাড। স্থড়পি হর্ধাদিঘেব বক্তব্যঃ | ০। 

অপসক্ষিরতে বৃষে! হৃষ্টঃ। কুক্কুটো ভক্ষার্থী। শ্বা আশ্রয়ার্থী চ। হর্যাদি- 
ঘিতি কিম্। অপকিরতি কুন্থমম্। ইহ তঙ্ন্টো ন। হর্াদিমাত্রবিব- 
ল্গয়াং যদ্যপি ত্ প্রাপ্তস্তথাপি স্ুড়ভাবে নেষ্যতে ইত্যাছঃ। গজোহুপ- 

কিরতি। আজি নুপ্রচ্ছোঃ। ০। আমুতে। আপৃচ্ছতে। শপ উপা- 
সারা ভীপ- ও জল ক ক 7 পেস জল ৯ পিন আকসা 

৯। শিক্ষেঞ্জিজ্ঞ।সায়মিতি। শিক্ষ বিদ্যোপ।দানইতাত্য নেহ গ্রহণমনুদ।”হব্ব।দেবাত্মনেপদ্থ- 

সিদ্ধেঃ। কিন্ত শকেঃ সনন্তত্তেতি ধ্বনয়তি। ধনুর্রিষয়ইত্যাদিনা। নিয়মার্থমতি। নাথতেরমু- 
দাত্রেং তু অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি যুচি নাথন ইতি রূপসিদ্ধার্থমিতি ভাবঃ। মাতুরনুহরতীতি। 
সাদৃগ্মাত্রমত্র বিবক্ষিতং ন তু প্রকারতাচ্ছীল্যে । 

৯। অনু, সম্. পরি ও আঙ্পুর্্বক ক্রীড় ধাতুর আত্মনেপদ হয়। অন্ুক্রীড়তে। 
সংক্রীড়তে । পরিক্রীড়তে । আক্রীড়তে । সম্ উপসর্গের সহিত সাহচর্য হেতু কন্ম- 
প্রবচনীয় অনুপূর্বক ক্রীড় ধাতুর আত্মনেপদ হয় না। মাণবকমন্ুক্রীড়ঞ্কতি অথ।ৎ 
মাণকের সহিত ক্রীড়া করিতেছে । “তৃতীয়ার্থে” এই সুত্র দ্বার অন উপসর্গের কর্ম 

প্রব্চনীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। অকুজনার্থে সম্পূর্বক ক্রীড় ধাতুর 'আত্মনেপদ হয়। 
সংক্রীড়তে। কুঞনার্থে সংক্রীড়তি চক্রম্। ক্ষমা অর্থে আঙপুর্দক গম ধাতুর 
আত্মনেপদ হয়। | এইটী ণ্যস্তের গ্রহণ। আগময়স্ব তাবৎ ম' স্বরিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। 
জিজ্ঞাসার্থে শিক্ষ ধাতুর আত্মনেপদ হয়।০। ধন্ুষি শিক্ষতে । অথ!ত ধনুর বিষরীভূত 
জ্ঞানে শক্ত হইতে ইচ্ছা! করিতেছে । আশীর্বাদার্থে নাথ ধাতু ভ'আ্মনেপদ হয়। ০। 
আশিষি এইটী নিয়মার্থ বার্তিক স্তর এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সর্পিষো নাথতে । 
সপ্পির্মে স্তাদিত্যাশানস্ত ইত্যর্থঃ। “নাথসে কিমু পতিং ন ভূভৃতা২” এস্কলে নাধসে 
এইন্ধপ পাঠ কর! উচিত। গত ও তাচ্ছিল্যার্থে হৃ ধাতুর আত্মনেদ হয়। গত শবে 
প্রকার বুঝাস্ণ। পৈতৃকমশ্বা অনুহরতে মাতৃকং গাবঃ। অর্থাৎ পিতা ও মাতার গন্ডি 

সতত পরিঞ্গীলন করিতেছে । তাচ্ছিল্য ভিন্নার্থে মাতুরম্থহরতি । হর্ষ, জীবিক, 
কুলায় ও করণার্থে কৃধাতুর আত্মনেপদ হয়। ০। সেম্লে হর্য।দ বিষয় এবং হর্ষ 
বিক্ষেপের কারণ এবং তপ্তিন্ন যাহারা তাহারাই ফল। 

সপ রা সা এএ০- ৬ ভল ক৮ আত ১ ০ আপ জ. উপ |: পপ ক ৯ পপ 



৩৪৮ র সিদ্ধান্তকৌ মুদী । 

লন্তে। ০1 আক্রোশার্থাৎ” স্বরিতেতোহকর্তৃগেহপি ফলে শপথরূপেহর্থে 
আত্মনেপদং বক্তব্য মিত্যর্থঃ | ঠ শপতে। 

১১। সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ। ১। ৩। ২২। 
সন্তিষ্ঠতে। স্থাঘ্োরিচ্চ। নি সমস্থিষাতাম। সমস্থিষত ॥ 

অবতিষ্ঠতে। প্রতিষ্ঠতে। বিতিষ্ঠতে। আডঃ প্রতিজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্। ০ ॥ 
শব্দং নিত্যমাতিষ্ঠতে নিত্যত্বেন প্রতিজানীতে ইত্যর্থঃ | 

১২। প্রকাশনস্থ্য়াখ্যয়োশচ । ১। ৩। ২৩। 

গোসী কুষ্তায় তিষ্ঠতে। আশয়ং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ | “সংশয্য কর্ণাদিফু 
তিষ্ঠতে যঃ৮। কর্াদীনির্পেতৃত্েনা শ্রয়তাত্যথ; | 

যার কাপ পাপা শসা পাপী ও পপ আপ 

১*। গজোপকিরতীতি । অত্র হ্দ সতাপি আলেখনাভাবাৎ স্থটোহপ্রাপ্তিঃ। কৃষ্ায় শপতে, 

ইতি। শ্াঘহ,ডিতি শন্প্রদ।নসংজ্ঞা। নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ সাঃ শপামি যদ 
কিঞ্দপি প্মরামি ইত্যাত্র তু স্বাশর়ং প্রকাশর।মীত্যর্থো বিবক্ষিতো। ন তু শপথ ইতি ন তঙিত্যানুঃ | 

১২। প্রকাশনেতি। এ্রকাশনং স্থেয়ে। বিবাদ্বপদনির্ণেতা। তিষন্তেহম্মিন বিবাদপদনির্পমার্থমিতি 

বাৎপত্তেঃ। বাহুলক।দধিকরণে অচে। তৎ। স্তথেয়ে। বিবাদস্থ(নত্ত নির্ণেতরি পুরেহিতে ইতি মেগিনী 
কর্ণাদিঘ্িতি। অধিকরণে মণ্ডমী । তেষাং স্থেয়ত্বং তিষ্ঠতে ইত্যাত্মনেপদেন দ্যোত্যতে তমেবার্থমাহ ॥ 

কর্ণাদীনিতি । প্রকাশনেত্য। দি কিম্। চৈত্র তিষ্ঠতি। 
্পসপী পি ৮ শি ২০ আপ শপ 

১০। হর্ষহেতুক তক্ষণেচ্ছা অথবা হর্ষহেতুক বাসেচ্ছাবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্ত ও 
শকুনি অর্থাৎ পক্ষি কর্তা হইলে অপপুর্ব্বক কু ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয় এবং তাহার 
উত্তর লুট আগম হয়। এ জুট্হর্যাদি অর্থেই প্রযুক্ত হয়। ০ । অপস্ষিরতে বৃষৈ। হৃষ্টঃ। 

কুকুটো তক্ষার্থ এবং শ্বা আশ্রয়ার্থ। হ্র্যার্দি তিন্ার্থে কি হইবে? অপকিরতি, 
কুন্থুমম্। এস্থলে তঙ্ ও সুট্হুইবে না। যদ্যপি হর্যাদি মাত্র বিবক্ষায় আত্মনেপদ 
প্রাপ্তি হয়, তথাপি স্থুটের অভাবপক্ষে হইবে না। গজোহপকিরতি আঙ্পুর্বক সু ও 

প্রচ্ছ ধাতুর আত্মনেপদ হয়। আন্রতে। আপৃচ্ছতে। শপ ধাতুর উপালস্তার্থে 
আত্মনেপদ হয় । আক্রোশার্থে স্বরিতেত হয়। ফল কর্তগত না হইলেও শপথর্ধে 

আত্মনেপদ হয়। ক্ুষফ্ণায় শপতে। 
১১। সম্, অব ও প্রতিপূর্ব্বক স্থা ধ'তুর আত্মনেপদ হয়। সন্তিষ্ঠতৈ । “স্থাঘো- 

রিচ” এই সুত্র দ্বার! ইদাদেশ হয়। সমস্থিত। সমস্থিষাতাম্। সমস্থিষত। অবতিষ্ঠতে। 
প্রতিষ্ঠতে । বিতিষ্ঠতে। আঙ্পুর্বক স্থা ধাতুর প্রতিজ্ঞার্থে আত্মনেপদ হয় । *। 
শব্খং নিত্যমাতিষ্ঠতে। অর্থাৎ নিত্যত্বরূপে প্রতিজ্ঞা করিতেছে। 

১২। প্রকাশন অর্থাৎ জ্ঞাপনার্থ, স্থের অর্থাৎ বিবাদপদনির্ণয়বর্ত। ও আখ্যা? 
বুঝাইলে স্থ। ধাতুর আত্মনেপদ হয়। গোপী কৃষ্ণায় তিষ্ঠতে। অর্থাৎ কৃষখের উদ্দেশে 
আশয় প্রকাশ করিতেছে । পসংশব্য কর্ণাদিবু তিষ্ঠতে যঃ” অর্থাৎ কর্ণাদিকে নির্ণেত- 
রূপে আশ্রষ করিতেছে । 



তিওন্তাঝ্বনেপদপ্রকরণম্। ৩৪৯ 

১৩1 উদ্দোহনুধ্বকর্মণি। ১০৩। ২৪। 
মুক্তাবুক্তিষ্ঠতে। অনুধের্বতি কিম্। পীঠাদুত্তিষ্ঠতি ! ঈহায়ামেব | *। 

নেহ£ গ্রামাচ্ছতমুত্তিষ্ঠতি | 
১৪। উপান্মন্করণে । ১।৩। ২৫। 

আগ্নেষ্যাগ্ী প্রমুপতিষ্ঠতে । মন্ত্রকরণে কিম্। ভর্তীরমুপতিষ্ঠতি যৌব- 
নেন। উপাদ্দেবপুজাসঙ্গতিকরণমিত্রকরণপথিঘ্িতি বাচ্যম্। ০। আদিত্য- 
মুপতিষ্ঠতে। কথং তহি *স্তত্যং স্ততিভিরর্থ্যাভিরপতস্থে সরস্বতীতি” । 
দেবতাত্বারোপাৎ নৃপস্য দেবতাংশত্বাদ্বা। গা যমুনামুপতিষ্ঠতে। উপ- 
শ্লিষ্যতীত্যর্থঃ। রথিকানুপতিষ্ঠতে । মিত্রীকরোতীত্যর্থঃ। পন্থাঃ ক্রগ্র- 
মুপতিষ্ঠতে প্রাপ্সোতীত্যর্থ। কা লিপ্সায়ামিতি বক্তব্যম্। ০। ভিক্ষুকঃ 
প্রভুমুপতিষ্ঠতে উপতিষ্ঠতি বা। লিপ্দয়! উপগচ্ছতীত্যথ। | 

স্পকিসীপপীন পপ শালী ওল চা 

১৩। উদ্দোইনুধর্ব কর্্মণীহি। স্থু উরি উধ্ব দেশস'যোগ।নুকুলং ষৎ কর্ন তদৃধ্বকণ্ম্ । 
উদ্বোহনুধ্র ইত্যুক্তেইপানুধ্বক্রয়ায়াং বপ্তমান।ছুৎপুর্ননাত্তিষ্টতেলন্তাজ্মনেপদমিত্যর্থো লভ্যতএব। তথাপি 
পরিস্পন্৫ল।ভ।য় কম্মপদমিত্যভিগ্রেত্যাহ । ঈহায়মেবেতি। ইচ্ছপুর্বিবক। চেষ্টা ঈহা। সাচ 
গ্রামাচ্ছতামতাত্র নাস্তি। 

১৪। উপানম্শ্বকরণইতি | মশ্্ঃ করণং যত্র মস্করণং স্তুতি: তত্র বর্তমানাহুপপৃর্ধাত্তিষ্ঠতেরাস্মবনেপদং 
হ্ৎ। আগ্নেয্তি। আগ্নিদদেবত।কয়৷ খচা আমশ্রীধমগ্নিবিশেষং স্তেতীত্যর্থঃ। অত্র কেচিৎ। 
শ্লোকৈ: রাজানং স্তৌতীত্যর্থে শ্লোকৈরুপত্ষ্ঠত ইতি প্রক্লোগো, নেষ্যতে এক্দ্রা গারৃপত্ামুপৃতিষ্ঠতে । 
আগ্নেষা আতগ্ীধমিতি বৈদিকবিষয়এব সন্নৈরদাহতত্বাৎ। তথ! চ তিষ্ঠতেরর৫ধে 1 মন্ত্রঃ করণং 

তদ1 ততিতি ব্যাখ্যেয়ম্। উপতিষ্ঠতে ইত্যন্ত তু সমীপাবস্থানমেবার্থ:। ন চ তত্র বষ্ঠযাদিবনুস্ত্ত 
করণত্বং ন সম্ভতীতি বাচ্যম্। উপস্থানম্বরূপে তন্তোপযোগাভাবেহপি তৎকার্যে স্ত্তাবুপষে।গাদ্ুপ- 
স্থানকরণত্বং মন্ত্রন্ত ন নিহন্তে । আগ্ীধ্রমিতি দ্বিতীয়া, তু করণত্বান্যখানুপপত্তিলভ্যেন স্তোতুমিতা- 
নেনাস্বেতি। এবকাশ্রেধ্যা আশ্নীপ্রং স্তোতুং তৎসমীপে তিষতীত্যেব বাক্ার্থঃ। আদিত্যমুপতিষ্ঠতে 
ইত্যপ্র তু তৎসমীপাবস্থানভ্।সম্ভবাদাদিত্যং স্তেতুং তদভিমুখতয়া! তিষ্ঠতীতার্থ ইত্যাছঃ। গঙ্গ। 
বমুনামিতি । এতেন ফমুনৈব প্রাচীন গঙ্গ। তু পশ্চাদ্যমুনয়! সহ মিলিংততি প্রতীয়তে। 

১৩। .উর্ধ কর্ম অর্থাং উপরে উঠ! না বুঝাইলে উৎপূর্বক স্থা ধাতুর আত্মনেপদ 
হয়।- মুক্তাবৃত্তিষ্ঠতে । উদ্ধ উত্থান বুঝাইলে কি হইবে । পীঠাহন্বিষ্ঠতি। জীহা 
অর্থাৎ চেষ্ট অর্থে ই হয়, অন্তত্র নহে । গ্রামাচ্ছতমুত্তিষ্ঠতি এস্থলে হইল না। 

১৪। মন্ত্রকরণার্থে উপপুর্বক স্থা ধাতুর আত্মনেপদ হয়। আগ্নেষ্যাগ্নীমুপ- 
তিষ্ঠতে। ,ন্ত্রকরণ না বুঝাইলে কি হইবে? ভর্ভারমুপতিষ্ঠতি যৌবনেন। দেবপুজা, 
সঙ্গতিকরণ; মিত্রকরণ ও পথ অর্থে উপপূর্ধ্বক স্থা ধাতুর আত্মনেপদ হয়। আদিত্য- 
মুপতিষ্ঠতে । "তবে পন্তত্যুং স্ভতিভিরর্ঘ্যাভিরুপতস্থে সরশ্বতী” এস্থলে কিরূপে আত্ম- 
নেপদ হইলু। তজ্জন্ত বলিতেছেন যে, দেবত্বারোপ হেতু অথব৷ নৃপের দেবাংশত্ব হেতু 



৩৫০ ... সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

১৫। অকর্মকাচ্। ১1 ৩। ২৬। 

উপান্তিষ্ঠতেরকর্মকাদাত্মনেপদং স্যা। ভোজনকালে উপতিষ্ঠতে 
সন্নিহিতো। ভবতীত্যর্থঃ ৷ 

১৬। উদ্দিভ্যাং তপঃ। ১।৩। ২৭। 

অকন্মকাদিত্যেব । উত্তপতে । বিতপতে । দীপ্যতে ইত্যর্থঃ। স্বাঙ্গ- 
কন্মকাচ্চেতি বক্তব্যম্। ০। স্বমঙ্গং স্বাঙ্গং ন তু অদ্রবমিতি পরিভাষিতম্। 
উন্তপতে বিতপতে পাণিম্ | ঢনেহ ॥। শ্বণমুস্তুপতি । সম্ভাপয়তি ৷ 

বিলায়য়তি বেত্যর্থঃ। চৈত্রো মৈত্রস্ত পাণিমুত্তপতি সন্তাপয়তীত্যর্থঃ। 

১৭। আডে যমহুনঃ । ১1 ৩। ২৮। 

আযচ্ছতে । আহতে। অকনম্মকা্ স্বাঙ্গকপ্মকাদিত্যে । নেহ। 

পরশ্ঠ শির আহস্তি। কথং তর “আজগ্ে বিষমবিলোচনম্য বক্ষ” ইতি 
ভারবিঃ ৷ “আহধবং মা রঘুত্তমমিতি” ভট্টিশ্চ। প্রমাদ এবায়মিতি ভাগবৃত্তিঃ। 
প্রাপা ইতাধ্যাহারো বাঁ । ল্যবোপে পঞ্চমীতি তু ল্যবন্তং বিনৈব তদর্থাব- 
গতির্ধত্র তদ্দিষয়ম্। ভেত্তমিত্যাদি তুমুনন্তাধ্যাহারো বাস্ত। সমীপমেত্যেতি বা। 

১৬। স্বাঙ্গকর্্মকাচ্চেতি। চকারেণাকর্মকম্ত স'গ্রহং | ন ত্বগ্রবমিতি। অন্যথা চৈত্র মৈত্রস্তে- 

ত্যাদি বক্ষাম।ণ: ন সঙ্গচ্ছেতেতি ভাবঃ। 

১৭ আরে! ষমহনইতি। প্রাপোতি । তথা চ। হস্তেরকর্দমাকতয়। আজঘ্বে আহ্ধ্বমিতা ত্মনেপদ্দং 

যুক্তমিতার্থঃ। ৬ভভ্তমিত্যাদীতি। এবঞ্ল্পবোপপঞ্চম্যাঃ প্রসক্তিরেব নাস্তীতি ভাবঃ। সমীপমেতোতি। 
বিষমবিলোব্্রনস্ত সমীপমেতা বক্ষ: আজঘে। স্বকীয়মেব বক্ষে। মল ইব সম্তোষাতিশয়াদাস্ষালনং 

চক্রে ইত্যর্থাৎ স্বাঙ্গকর্ধশাকত্বমন্ত্যেবেতি ভাবঃ | 

আত্মনেপদ হইয়াছে । গঙ্গা যুনামুপতিষ্ঠতে অর্থাৎ আলিঙ্গন করিতেছে । রথি- 
কান্থপতিষ্ঠতে অর্থাৎ মিত্রত। করিতেছে । পন্থাঃ ক্রদ্রমূপতিষ্ঠতে । অর্থাৎ প্রাপ্ত 
হইতেছে । লিগ্পার্থে বিকল্পে উক্ত কার্য ভয়।০। ভিক্ষুকঃ প্রতুূমুপতিষ্ঠতে, 
উপতিষ্ঠতি বা। অর্থাৎ লাভেচ্ছাবশতঃ প্রভূর নিকটে যাইতেছে । 

১৫। উপপুর্ধবক অকর্্মকার্থ হইলে স্থ1 ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। ভোজন- 

কালে উপতিষ্ঠতে । অর্থাৎ নিকটস্থ হইতেছে । 
১৬। উৎ ও বিপূর্ব্বক অকর্ম্মক তপ ধাতুর আত্মনেপদ হয়। উত্তপতে । বিত- 

পতে। অর্থাৎ দীপ্ত হইতেছে । স্বাঙ্গকর্্ম হইলে হইবে ।*০। এস্থলে শ্বাগ শবে 
স্বকীয় অঙ্গ বুঝায় । অদ্রব অর্থনহে। উততপতে বিতপতে পাণিম্। লেহ। স্বর্ণ- 
মুংহপতি অর্থাৎ সম্তাপিত ও বিলায়িত করিতেছে । চৈত্র! মৈত্রস্ত পাণিং উত্তপাতি 

অধাৎ সন্তাপিত করিতেছে। 



তিডন্ভাতনেপদ প্রকরণম্। ৩৫১ 

৯৮৮ আত্মনেপদেশবন্যতরহ্যাম্ 1* ২। ৪1 8৪৪। 

হনে! বধার্দেশে। বা লুডি আত্মনেপদেষু। আবধিষ্ট । আবধিষাতাম্। 

১৯। হনঃ সিচ। ১।২1১৪। 
কিৎ স্যা। অনুনাসিকলোপঃ। আহত । 'আহসাতাম্। আহসত। 

২০ । যমো গন্ধনে। ১।২।১৫। 

পিছ কি স্যাৎ। গন্ধনং পরদোষাবিক্ষরণম্। উদ্বায়ত। গন্ধনে 
কিম্। উদায়ংস্ত পাদম্ আকুষ্টবানিত্যর্থঃ। 

২১ । সমে' গম্ব্যচ্ছিভ্যাম । ১। ৩। ২৯। 

অকশ্মকাত্যামিত্যেব । সঙ্গচ্ছতে । 

২২। বাগম?ঃ। ১ ২। ১৩। 

গমঃ পরৌ ঝলাদী লিড্সিচৌ বা কিতো। স্তঃ। সঙ্গসীষ্ট, সঙ্গংসীস্ট। 
সমগত, সমগংস্ত । সম্বচ্ছতে । অকন্মকাভ্যাং কিম্ । গ্রামং সঙ্গচ্ছতি | 

১৮। আত্সনেপদেঘিতি । তরীতোব স্থবচম্। 

২১। সমে! গমুচ্ছিপ্রচ্ছি্বরত্যন্থিশ্রুবিদিভ্য ইতি বৃত্তিস্থং পাঠমুপেক্ষ্য ভাষান্থং পাঠমনুসরতি। 
সমে। গম্প চ্ছিত্াামিতি। সঙচ্ছত ইতি । সঙ্গতং ভবঠীতার্থঃ। 

১৭। আঙ্ পূর্বক যম ও হন ধাতুর আম্মনেপদ হয়। আফচ্ছতে। আহতে। 
অকন্দ্নক ও স্বাঙ্গকর্ম্মক হইলেই হইবে, অন্তত্র নহে। পরন্ত শির আহন্তি এস্থলে হইল 
না। “আজদ্ে বিষমবিলোচনম্ত বক্ষ” এইন্ধপ ভারবিতে এবং “আহধ্ৰং ম! রঘৃত্তমম্” 
এইরূপ ভট্টিতে প্রয়োগ কিরপে সিদ্ধ হইল? ভাগবৃত্তির মতে উহ! প্রামাদিক। 

অথবা প্রাপ্য এই পদের অধ্যাহার হুইবে। প্ল্যব্লোপে” এই সুত্র দ্বারা ল্বস্ত 

ব্যতিতই যেস্থলে তদর্থের অবগতি হইবে, সেখানেই তদ্বিষয়ক হইবে। তেত,- 
মিত্যাদি তুমুন্নস্তের অধ্যাহারে। বা হউক । অথবা সমীপে আসিয়! ইত্যাদি অর্থ 
বুঝাইবে। 

১৮। আত্মনেপদে লুঙ্ বিভক্তিতে হন ধাতু স্থানে বিকল্ে বধ আদেশ হয়। 

আবধিষ্ট। আবধিষাতাম্। * 
১৯। হন ধাতুর উত্তর সিচের কিৎসংজ্ঞা হয়। অনুনাসিক বর্থের লোপ হয়। 

আহত । আহসাতাম্। আ£ঠসত। 
২*। “গন্ধনার্থে সম ধাতুর উত্তর সিচের কিৎসংজ্ঞা হয়। গদ্ধন শবে সুচন ও 

পরদোষাবিফরণ বুঝায়,। উদ্দায়ত। গন্ধনভিন্নার্থে। উদায়ংস্ত পদম্ অর্থাৎ পা 
আকর্ষণ কুরিতেছে। 



৬৪২ দিদ্ধাগ্তুকৌমুগী | 

বিদিপৃচ্ছিন্বরতীনামুপসংখ্যানম্ । ৯1 বেত্তেরেব গ্রহণম্ | সংবিত্তে। 
ংবিদাতে। | 

২৩। বেভেব্বিভাষা। ৭।১।৭। 

বেত্তেঃ পরশ্য বঝাদেশহ্যাতো রুডাগমো বা স্যাু। সংবিদ্রতে । 
সংবিদতে। সম্পৃচ্ছতে। সংস্বরতে। অত্তিশ্রদৃশিভ্যশ্চেতি বক্তব্যম্। ০ 
অর্তীতি দ্বয়োগ্রুহুণম্। অদ্িধৌ স্বিযর্তেরেবেতুযুক্তম্ । মা সম্ত। মা 
সম্বষাতাম্। মা সমৃষতেতি। সমার্ভত। সমার্যাতাম । সমার্ধতেতি চ 
ভাদেঃ। ইয়র্তেস্ত মা সমরত। মা সমরেতাম্। মা সমরস্ত। সমারত | 
সমারেতাম্। সমারস্তেতি চা সংশৃপুতে | সম্পশ্টতে। অকশ্মকাদি- 
ত্যেব। অতএব “রক্ষাংস'তি পুরাপি সংশৃণুমছে” ইতি মুরারিপ্রয়োগঃ 
প্রামার্দিক ইত্যান্ঃ। অধ্যাহানে। বা ইতি কথয়দ্ভ্যঃ ইতি । অথাস্যিম্ন 
কন্প্মকাধিকারে হনিগম্যাদীনাং কথমকণ্্মকতেতি চে। শৃণু। 

ধাতোরর৫ান্তরে বৃত্তেদ্ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ। 

প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কন্মণোহকন্মিক! ক্রিয়। ॥ 
বহতি ভারম্। নদী বহতি স্যন্দত ইত্যর্থঃ। জীবতি। নৃত্যতি। 

প্রসিদ্ধের্থা। মেঘে বর্ষতি। কর্দ্দণোহবিবক্ষাতো যথা । “হিতান্ন যঃ 
সংশৃণুতে প কিং প্রভুঃ”। উপসর্গাদস্যত্যুহ্যোর্বেব্তি বাচ্যম্। ০1 অকর্ম্ম- 
কাদিতি নিবৃত্রম্। বন্ধং নিরশ্যতি, নিরস্যতে | সমুহতি, সমূহতে । 

২২। বাগমইতি। অসংষে।গল্লিট কিদিত্যতঃ কিদনুবর্ততে ইকো! ঝলিত্যতো ঝল্গ্রহণং লিঙ্সি51- 

বিতি চানুবর্ততে। কিত্পক্ষে অনুদাত্তে'পদেশেতি মলোপঃ। সমূচ্ছিয্ত ইতি লৃটঃ প্রয়োগন্ত 
তৌদাদিকর্চচ্ছেরত্র গ্রহণং ন তু খচ্ছাদেশহ্ঠেতি ধ্বননার্থম্। শ্র।মং সম্গচ্ছতীতি। -তচ্চৈকাং সধ- 
গচ্ছতের্ধত্র ভু একং জাতমিত্যর্থাদগমেরকর্্মকত্বমেবেতি তঙ । একমেবৈকাম্ | স্থার্ধে বাঙ্। 
বিদিপৃচ্ছি। পরন্মৈপদিলাহ্চধ্যাদদাহ। বেত্তেরেবেতি। বিন্দতির্থি স্বরিতেৎ সন্তাবিচারণার্ঘদলোস্ত 
অনুদ।ত্তেতাদেব সিদ্ধমূ। ন চ নিরসুবন্ধপরিভাষয়ৈব বেতেগ্রহুণং ভ্ঞাদিতি বাচ্যম্। লুরখিকরণাহলুর্খি- 

করণয়োরিতি পরিভ।ষয়! তু বিন্দতেগ্রহণপ্রসঙ্গাৎ। 
২৩। বেতেবির্বিভাষা! । শীডে রুডিত্যতে! রুডনুবর্ততে অদতান্ত।দি তানু বর্তয যষ্ঠান্ততেন বিপরিণমাত 

ইত্যাহ। অতে| রুডাগম ইতি । অঙিধোৌ ত্বিতি। সর্তিশাস্তার্তীতি লুগ্ুবিকরণেন শ।লিনা লাহচধ্য!* 

২১। অকর্্মক সংম্পূর্বক গমি ও খ ধাতুর উত্তর আঁত্মনেপদ হয়। সঙ্গচ্ছতে। 
২২। গম ধাতুর উত্তর ঝলাদি লিও ও সিচের বিকল্পে কিৎসংজ্ঞ। হপ। সঙ্গসীষ্ট, 

গংসীই্ই। সমগত, সমগংস্ত। সমৃচ্ছতে। অকর্্মকের উত্তর না হইলে ক হইবে? 
পা সংগচ্ছতি। সংপুর্বক বিদ, প্রচ্ছ, স্ব. ধাতুর আত্মনেপদ হয়। সংবিত্তে। 
ংবিদাতে। এস্থলে যে বিদ ধাতু উহা অদাদিগণীয় । 



 ভিউস্তাত্মমেপদশ্রকরণম্। ৩৫৩ 

দিতি গ্রাবহ। * মাসহৃতেতি । " উশ্চেতি কিত্বম্। মাঙ্যোগাদড়জ্টাবঃ। সমার্ভেতি। নন সিজলোপস্ঠা- 
সিদ্ষখাদ।টশ্চেতি বৃদ্ধৌ। কৃতায়াং হুশ্বাদঙ্গাদিতি সিজ্লোপা প্রবৃত্তা। সমাষ্টেতি রূপং শ্ভাৎ। নচ 

স্ুত্াছিহ্তন্তেতি ব্যাখ্যানাদিই্টসিদ্িরিতি বাচ্যম্্। বিছিতধিশেষণে মানাভাবাৎ। উদারত আহতে- 

ত্যাঙ্গাসিদ্ধ্যাপত্তেশ্চ। অত্র কেচিৎ। সিচ্লে।প একাদেশে সিদ্ধে। বাচা ইত্যনেন পৃর্বং সিজলোপে 
পশ্চাৎ ত্ৃদ্ধিত্বত্ি | একাদেশ ইতি বিষয়সপ্তম্যাশ্রয়ণাৎ। ন ঠৈবষধ্যৈষ্টেতি ন সিদ্ধেত্তত্রাপৃ]ক্তরীতা! 
পূর্বং সিজ্লোপে বৃদ্ধৌ৷ সত্য।মধোতেতি রূপপ্রসঙ্গাদিতি বাঁচ্যম্। বার্ণ।দ।ঙ্গং বলীয় ইতি পুর্ববমেধ 
গুণে ত্ৃত্তে সিজ্লোপো ন প্রবর্ততে ইত্যাটশ্চেতি বৃদ্ধো৷ কৃতা্।মধ্যোষ্টেতি বন্য নির্বাধত্বাৎ সমার্তেত্যক্র 
তু উশ্চেতি কিনবেন গুণাপ্রবৃত্তা। পূর্বমেব সিজ্লোপে পশ্চাদ।টশ্চেতি বৃদ্ধিরিতি বৈষম্যমিত্যাহঃ 

অন্তে ভু সিজ্লোপানস্তরং ত্র একাদেশঃ প্রসঞ্জ্যতে তত্রৈব সিজ্লোপঃ সিদ্ধৌ যথ! অগ্রহীদ্দিতি। 
ন চাত্র তাদৃশে! বিষয়োহস্তি। কিঞ্চ বার্ণাদাঙ্গং বলীয় ইতি পূর্বমেব গুণে কুতে ইত্যাদি তদুক্তম্। 
তদসৎ। সমানাশ্রয়ে হি বার্ণাধাঙ্গং বলীরঃ। অন্যথ! দেযৌরিবাচরতি দ্যবতি ইত্যাত্র ঘণ ন ্তাৎ 

কিস্ত পুগন্তেতি গুণ এব শ্তাৎ। তথ। চ সমাষ্টেত্যেব বক্তব্যে সমার্তেতি লেখকপ্রমা্দ. ইত্যান্থং। 
গন্ধনং হছিংলেতি । গন্ধ অর্দনে। অর্দ হিংসায়ামিত্যনয়ে।শ্চরাদে। পাঠার্দিতি ভাবঃ। সহসা নর্ততে 
সাহসিকঃ। ওজঃসহোহস্তসেতি ঠক। তত্ত কর্ম সাহসিকাম্। ব্রাহ্গণাদিত্বাৎ যাঞ। পরদারানিত্যার্দি। 
তাম্ বশীককেোতীত্যর্থঃ। সাহসিক্যং ন ধাত্বর্থঃ। তথাহি সতি পরদ।রনিতি কর্মণোহনন্বয়ঃ স্তাৎ 

কিন্ত প্রয়োগোপাধিরিত্যভিপ্রেত্যাহ । তেষু সহসেতি। এধোর্দকণ্ভেতি । এধশবো কা রাস্তঃ | 
অবোদৈধে। স্মেতি নিপাতিতঃ। এধাশ্চ উদ্নকঞ্চ তেষাং সমাহারং। মদ্বা। এধঃশব্দঃ সকারাস্তঃ । 

তথ! চ এখধাংসি চ দকঞ্চেতি বিগ্রহঃ। দকশব্দোহপুযুপ্দ কবাচ্যেবেতার্থোহত্র ন ভিদ্যতে । উক্তঞ্চ হুলাযুধে। 
“প্রোক্তং প্রজ্ৈভ্বিনমম্থতং জীবনীয়ং দৃকঞ্চ” ইতি । 

২৩। সংপূর্বক বিদ ধাতুর পরস্থিত ঝ আদেশের অকারস্থানে বিকল্প রুড়, আগম 
হয়। সংবিদ্রতে। সংবিদতে। সম্পৃচ্ছতে। সংন্বরতে। সংপুর্বক অর্তি, শ্র ও 
দশ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয় | *। অত্তি এই পদ দ্বারা অঙবিধিতে গ্ছুয়েরই গ্রহণ 
হক, কিন্তু ইয়র্তি অর্থাৎ দিবাঁদিগণীয়েরই হইবে । ম সমৃত। মা সমুষাভাম্। ম। 

সমৃবতেতি। সমর্তি। সমর্যাতাম্। সমার্ধত। এইটা ভাাদিগ্রণীয়ের পদ। হয়প্ডি 
অর্থাৎ দিবাদিগণীয়ের ম1 যথা, সমরত। মা সমরেতাম্। সমারস্তেতি। সংশৃণুতে | 
অম্পন্ততে। অকর্মকের উত্তরও হয় । স্থতরাং প্রক্ষাংসি ইতি পুরাপি সংশৃণুমহে” । 
এইদ্প মুরারির প্রয়োগ প্রামাদ্দিক। অথবা কিরূপে অকর্্মকত্ব হইল, যদি এইরপ 

বল? তবেগুন। প্ধাত্বর্থের দ্বারা! উপসংগ্রহ, প্রসিদ্ধ ও অবিবক্ষা হেতু ধাতুর অথ ভিন্ন 
হইলে অথব। অর্থান্তর প্রান্তি হইলে অকর্্দক ক্রিম সকর্্মক ও সবর্মক ক্রিয়া অকর্মমক 
হ্য়”। বহতি ভারম্। নদী বহতি। অর্থাৎ আোত বহিয়৷ যাইতেছে । জীবতি। 

তাতি। প্রযসিদ্ধি হেতু যথা, মেমে। বর্ষধতি। কর্মের অবিবক্ষা বুঝাইলে যথা» 

'"হিতার বঃ.লংশৃগুতে স কিং প্রতুঃ*। উপসর্গপুর্র্বক অস ধাতু ও উহ ধাতুর বিকলে 

আত্মমেপ হয়? *। অকর্পকাৎ এই পদের নিবৃত্তি হইল। বন্ধনং নিরম্ততি, 
নিরক্ষতে। সুমৃহতি, সমুহতে | 

ক (৪৫) 



৩৫৪ সিদ্ধাত্তকৌমুদী | 

২৪। উপসর্গীর্ঘুস্ব উহতেঃ। ৭। ৪1 ২৩। 
ঘাদোৌ কৃভিতি। ব্রক্ম সমুহাত্। অগ্মিং জমুহ্যাু। 

২৫। নিসমুপবিভ্যে! হবঃ। ১।৩। ৩০। 
নিহ্বয়তে । 

২৬। ্পদ্ধায়ামাডঃ | ১। ৩। ৩১। 

ক্কঞশ্চাণুরমাহবয়তে | স্পদ্ধায়ীং কিম্। পুত্রমাহবয়তি। 

২৭। গন্ধনীবক্ষেপণসেবনসাহসিক্য প্রতিযত্ব প্রকথনোপযৌ- 
গেযু কঞ5। ১ ৩। ৩২। 

গন্ধনং হিংসা । উতকুরুতে সুচয়তীত্যর্থঃ । সূচনং হি প্রাণবিয়োগা- 
নুকুলত্বাদ হিংসৈব। অবর্ষেপণং ভৎর্সনম্। শ্ঠেনো বার্তিকামুদাকুরুতে | 
ভৎ্সয়তীত্যর্থঃ। হরিমুপকুরুতে । সেবতে । পরদারান্ প্রকৃরূুতে। তেধু 
সহসা প্রবর্ততে ইত্যর্থঃ। এধোদকন্যোপস্ক্রুতে । গুণমাধত্তে। গাথাঃ 
'প্রকুরুতে। প্রকথয়তীত্যর্থঃ। শতং প্রকুরুতে ধন্মার্থং বিনিযুভ্ক্তে । 
এযু কিম। কটং করোতি। 

২৮1! অধেঃ প্রসহনে । ১।৩। ৩৩। 

প্রসহনং ক্ষমাভিভবশ্চ। যহ মর্ষণেহভিভবে চেতি পাঠাৎু। শক্র- 
মধিকুরুতে ক্ষমতে ইত্যর্থঃ। অভিভবতীতি বা। 

২৪। যকারাদি,.কিৎ ডিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে উপসর্গের উত্তর উহ ধাতুর 
উকারের হুন্ব হয় এবং আত্মনেপদ হয়। ব্রহ্গ সমুহাৎ। অগ্রিং সমুহাৎ। | 

২৫। নি, সম্, উপ ও বিপুর্বক হেবএঞ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। নিহ্বয়তে | 

২৬। আঙ্পুর্ববক হেব.ঞ ধাতুর স্পদ্ধীর্থে আত্মনেপদ হয়। ০০০ | 
স্পর্ধাভিনার্থে যথা, পুত্রমাহবয়তি | 

২৭। গন্ধন অর্থাৎ হিংসা, অবক্ষেপণ, সেবন, সাহসিকা, প্রতিষত্ব, প্রকথম ও 
উপযোগার্থে উপসর্পুর্বক কু ধাতুর আত্মনেপদ হয়। উতকুরুতে । অর্থাৎ শুচন! 
করিতেছে । ুচনা প্রাণবিয়োগের অন্গুকুল বলিয়া সুচনাকেও হিংস। বলে । অবক্ষেপণ 
শব্ধ ভতদন। বুঝায় । গ্তেনে! বর্তিকামুদ্রাকুরুতে । অর্থাৎ শ্রেনপক্ষী বর্তিকাকে ভৎসনা 
করিতেছে । হুবিমুপকুরুতে । অর্থাৎ সেবা করিতেছে । পরদারান্ প্রকুরুতে। ভার্থাৎ 
পরস্ত্রীতে সহস! রত হুইতেছে। এধোদকন্তোপন্থুরুতে। অর্থাৎ গুণ গাহণ করিড়েছে। 
গাথাঃ .প্রকুরুতে অর্থাৎ বলিতেছে। শতন্প্রকুরুতে। অর্থাৎ ধর্্ার্থ বিনিয়োগ 
করিতেছে । এই সকল অর্থ না হইলে কি হইরে? টঙ্বং কর়োতি। 



তিওন্তাত্মনেপদ প্রকরণম্। ৩৫৫ 

টি ২৯ ] বেঃ শব্দকল্মণঃ । ১৯। ৩৭ ৩৪ | 

*-স্বরান্ বিকুরুতে উচ্চারয়তীত্যর্থঃ। শব্দকর্মণঃ কিম্॥? চিত্তং 

বিকরোতি কামঃ। 

৩০। অকর্্দকাচ্চ। ১।৩। ৩৫. 

বেঃ কৃঞ্ ইত্যেব। ছাত্রা বিকুর্বতে । বিকারং লভন্কে 

৩১। সম্মাননোৎসঞ্জনাচার্ধযকরণজ্ঞানভূতিবিগণনব্যয়েমু 
নিয়ঃ। ১। ৩1 ৩৬। 

আত্রোসপ্তনজ্ঞানবিগণনব্যয়া নয়তের্ববাচ্যাঃ । ইতরে প্রয়োগোপা- 
ধয়ঃ। তথা হি। শাস্ত্রে নয়তে শাস্্স্থং সিদ্ধান্তং শিষ্যেভ্যঃ প্রাপয়তীত্যর্থঃ। 
তেন চ শিষ্যসম্মাননং ফলিতম্। উত্সঞ্জছন। দগুমুন্নয়তে উতক্ষিপতী- 
ত্যর্থং। মাণবকমুপনয়তে । বিধিনা আত্মসমীপং প্রাপয্বতীত্যর্থঃ | উপ- 
নয়নপুর্ববকেণাধ্যাপনেন হি. উপনেতরি আচার্য্যত্বং ক্রিয়তে। জানে । 
তত্বং নয়তে নিশ্চিনোতীত্যর্থঃ। কল্পকরানুপনয়তে ভূতিদানেন স্থসমীপং 
প্রাপয়তীত্যর্থ;। বিগণনম্বণাদের্নির্যাতনম্। করং বিনয়তে রাজ্ঞে দেয়ং 
ভাগং পরিশোধয়তীত্যর্থঃ। শতং বিনয়তে। ধন্মার্থ, বিনিযুত্স্ত ইত্যর্থঃ ৷ 

৩১। সন্মমননেতি । উপনয়নপুর্বকেণেতি। উপনয়নং বটুসংক্কারঃ ৷ তন্ত পরগামিত্বাৎ পর১ন্যপদে 
প্রান্তে অনেনাত্মনেপদং বিধীয়তে । নহ্যপনয়নমত্রেণ আচাব্যত্বং ভবতি কিন্তু তৎপুর্বক্লাধ্যাপনেনেশা1- 

চার্যাকরণন্ত প্রয়েগোপাধিত্বং পরম্পরয়া জ্ঞের়মূ। “উপনীযর় দদছ্েদমাচাধ্যঃ স উদ্দাহাতঃ” ইদতি স্বৃতিঃ | 

২৮। প্রসহনার্থে অধিপুর্বক কৃধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। প্রসহন শব্দে ক্ষম। 
ও অভিভব বুঝায়। কারণ সহ ধাতু মর্ষণ ও অভিভব বুঝায়। শক্রমধিকুরুতে অথণৎ 
শত্রুকে ক্ষমা! অথবা অভিভব করিতেছে। 

২৯। শব? যদি কর্ম হয়, তাহা হইলে বিপূর্ব্বক কৃধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। 
স্বরান্ যথা, বিকুরুতে। অর্থাৎ স্বর উচ্চারণ করিতেছে । শব্দ কর্ম না হইলে। যথা, 
ফামঃ চিত্তং বিকরোতি। 
০. ৩*। অকর্মাক বিপুর্ববক ক ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। ছাত্রা বিকুর্ববতে | 
অর্থাৎ ছাত্রগণ বিকার প্রাপ্ত হইতেছে । 
৭:৩১ সন্পানন, উৎসপ্তন, আচার্যযকরণ, জ্ঞান, ভূতি, বিগণন ও বায়ার্থে নী ধাতুর 
উত্তর আত্মমেপদ হয়। এস্থলে উৎসঞ্জন, জ্ঞান, বিগণন ও ব্যয় এই কয়টা অর্থ নি-গাতুর 
'মিত্যই আছে শবং এতস্তিন্ন অন্ত অথ” প্রয়োগান্থসারে জ্ঞেয়। যথা, শাস্ত্রে নয়তে 
অর্থাৎ শান্স্থ সিদ্ধান্ত শিষ্যদিগকে প্রাঞ্ড করাইতেছে। তদ্দার! শিষ্য সন্মান ধুধাইল। 



৩৫৬ | সিদ্ধাস্তকৌুদী (: 

৩২। কর্তৃস্থে চাঁশরীরে কর্মাণি |. ১1.৩4৩% 
নিয়ঃ কর্তৃষ্থে কর্্মণি যদাত্নেপদং প্রাপ্তং তচ্ছরীরাবয়বতিষ্জে গ্রব 

স্যাশু। সূত্রে শরীরশব্দেন তদবয়বো লক্ষ্যতে । ক্রোধং বিনয়তে খর্প- 
গময়তি। তহুফলস্ত চিশ্তপ্রসাদস্ কর্তৃগত্বা স্বরিতঞ্রিত ইত্যেব সিচ্ছে 

নিয়মার্থমিদম্। তেনেহ ন। গণ্ডং বিনয়তি। কথং তহি *বিগ্পণষ্য 
নয়স্তি পৌরুষমিতি”। কর্তগামিত্বাবিবক্ষায়াং ভবিষ্যতি । 

৩৩। বৃত্তিসর্গতায়নেষু ভ্রম ১।৩। ৩৮। 

বত্তিরপ্রতিবন্ধঃ । খচি ক্রমতে। বুদ্ধিঃ ন প্রতিহন্যত ইত্যর্থঃ। সর্গ 
উৎসাহঃ। অধ্যয়নায় ক্রমতে। উৎসহতে। ক্রমন্তেহস্মিন শাস্ত্রাণি 
স্কীতানি ভবস্তীত্যর্থ; ৷ | ৭ 

৩২। বর্তৃস্থে। কর্শণীতি আত্মগামিনি ক্রিয়াফলে ইতার্থং ৷ 
৩৩। বৃত্বিসর্গেতি । তায্ সম্তানপ।লনয়োঃ। তায়নং স্কীতত! তদাহ। স্ফীতানি ইতি। প্রবৃদ্ধানীতা ধর 

উৎসগ্তন যথা, দণ্ডমুন্নয়তে অথণৎ উৎক্ষেপণ করিতেছে । মাণবকসুপনক্কতে অথাৎ 
গুরু মাণবককে বিধিপুর্বক আত্মসমীপে আনয়ন করিতেছেন। উপনয়নপূর্বক 
বেদাধ্যাপন করাকে আচার্ধাত্ব বলে। জ্ঞানে যথা, তত্বং নয়তে অথাৎ তত্ব 

নিশ্চয় করিতেছে । কর্মকরাম্ুপনয়তে । অথাৎ বেতন দ্বারা নিজসমীপো 
আনয়ন ফরিতেছে। খণাঁদির পরিষোধকে বিগণন বলে। করং বিনয়তে।” অর্থাৎ 
রাজাকে দেয় রাজস্ব পরিষোধ করিতেছে । শতং বিনম্মতে । অর্থাৎ ধর্দ্ার্থে 
বিনিয়োগ অর্থাত বায় করিতেছে । 

৩২। কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়াফল কর্তৃস্থ হইলে নী ধাতুর যে আত্মনেপদ হয়,. তাহা 
শরীরাবয়ব ভিন্নেই হয়। হুত্রে শরীর শব্দে শরীরের অবয়ব বুঝাইতেছে। ক্রোধং 
বিনয়তে। অর্থাৎ ক্রোধকে দুরীক্কৃত করিতেছে। তাহার ফল, চিত্তপ্রমাদ, উদ্থা 
কতৃগত বলিয়া "ম্বরিত ডিতঃ” এই সুত্র দ্বারাই সিদ্ধ হইলে নিয়মাথ” এই সুত্রে 
হইয়াছে। সেই হেতু গণ্ডং বিনগ্নতি এস্থলে আত্মনেপদ হইল না। তবে *বিগণযয 
নয়স্তি পৌরুষম্” এইরূপ প্রয়োগ কিরূপে হইবে? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন যে, র্তৃগামি- 
ত্বের অবিবক্ষায় ছইবে। রর 

1 ৩৩। বৃত্তি, সর্গ ও তায়নাথে ক্রম ধাতু আত্মনেপদ হয়। বৃত্তি শ শবে অপ্রতিবন্ধ : 
বুঝায় । যথা, খ্চি ক্রমতে। অর্থাৎ বুদ্ধি প্রতিহত হইতেছে ন| । সর্গ শবে উদ্া 
বুঝার । +-যখা, অধ্যয়নায় ক্রমতে। অর্থাৎ উৎসাহ করিতেছে।, তাঁয়ন শবে সভা. 
পালন বুঁঝায়। ক্রমন্তেৎস্মিন্ শীস্ত্াণি। অথাৎ স্ফীত হইতেছে। | 



: তিডস্তাত্মনেপদপ্রাকরণম্ | ৩৫৭ 

বীনা |] ১1৩।৯। 

তা টি খবাত্যামেব ক্রমের্নতুপসর্গীন্তরপূর্তবাৎ |. উপক্রমতে । পরা: 
জ্রফতে । নেহ। সংক্রামতি। 

৩৫। আঙ উদগমনে । ১।৩।৪০। 

 খআক্রমতে সূর্্যঃ । উদয়তে ইত্যর্থঃ। জ্যোতিরঙ্দমন ইতি বাচ্যম্। * ॥ 
নেহ। জাক্রামতি ধূমো হম্্যতলাৎ । 

৩৬। বেঃ পাদবিহরণে । ১1৩1 ৪১। 

সাধু বিক্রমতে কাজী । পাদবিহরণে কিম। বিক্রামতি সন্ধঃ। 
দ্বিধা ভবতি স্ফুটতীত্যর্থঃ 

৩৭1 প্রোপাভ্যাং সমর্থাভ্যাম্। ১।৩। ৪২। 

সমথো” তুল্যাথোঁ। শকন্ধদিতাত্ পররূপম্। প্রারস্তেনয়োস্তল্যা- 
তা । প্রক্রমতে । উপক্রমতে | সমর্থাভ্যাঁং কিম্। প্রক্রামতি গচ্ছতীত্যর্থঃ। 
উপক্রামতি আগচ্ছতীত্যর্থঃ | 

৩৬। বে পার্দেতি। যদ্যপি ক্রমেঃ পাদবিক্ষেপ এবাস্তধাপি ধাতৃনামনেকার্থতবাদেবমুক্তম্ । 
৩৭। প্রোপাভাম্। প্রোপাভ্যাং প্রারভ্তে ইত্যেব স্থবচম্। উপক্রামতাীতি। বৃত্যাদার্থেঘের 

উপপরাভ্যামিতি প্রবৃত্ের্নাভ্রাস্বনেপদং শঙ্ক্মিতি ভাবঃ | বৃত্তাদৌ ত্বিতি। ন্শ্চ বৃত্তাদিশত্রং 

সোপসর্গে চরিতার্থমিত্যন্থপসর্গাৎ ক্রমেবৃত্তযাদ্যর্থেহপি বিভাষৈবাক্ত্িতি বাচ্যস্। 'উপপরাতামিতি 
নিরমন্তোজতাৎ। 

৩৪1 বৃত্ত্যাদি অথে” উপ ও পরাপুর্বক ক্রম ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। 
উপক্রমতে । পরাক্রমতে । সংক্রামত্তি এস্থলে আত্মনেপদ হইবে না। 
৩৪ । উদগমনার্থে আঙ্পুূর্বক ক্রম ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। আক্রমতে 

চূর্ধাঃ। অথাৎ উদ্দিত হইতেছে। উপগমনার্থে জ্যোতি বুঝায়। আক্রমতি ধূমো 
হন্দ্যতলাৎ। এস্বলে হইল ন1। 
২৮১৬৬, প্াঁদবিহরণার্থে বিপূর্ব্বক ক্রম ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। সাধু বিক্রমতে 
বাজী পাদবিহরণার্থ না বুঝাইলে কি হইবে ? বিক্রামতি সন্ধিঃ। দ্বিধা ভবতি 
ডা ইতাথ+ | 

ৃ ৩৯1 তুগ্যার্থবাচক প্র ও উপপূর্ববক ক্রম ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। সমর্থ 
| শে তুর্সাধু । শকন্ধাদিত্ব হেতু পররূপ হইবে। প্রারস্ভার্থে ইহাদের উভগ্নেরই 
ছুল্যা্.হয়।  প্রক্রমতে। উপক্রমতে | সামর্থ না! হইলে যথা, প্রক্রামতি অর্থাৎ 
গমন করিত্তেছে। উপক্রামতি আগচ্ছতীত্যর্থঃ। 



৩৫৮ সিদ্ধান্তকৌমুদশ। -. 

৩৮ । অনুপনর্গাদ্বা। ১1৩ ৪৩। 

ক্রামতি, ক্রমতে । অগপ্রাপ্তবিভাষেয়ম্। বৃত্ত্যাদো তু নিত্যমেব। 

৩৯ | অপহ্ুবে ভ্ঞঃ ১।৩।৪৪। 

শতমপজানীতে চিরিক | 

৪০ | অকর্ম্মকাচ্চ। ১। ৩1 ৪৫। 
সর্পিষোহনুজানীতে সর্পিষ! উপায়েন প্রবর্তিত ইত্যর্থঃ। 

৪১। সম্প্রতিভ্যামনাধ্যানে । ১। ৩। ৪৬। 
শতং সজানীতে। অবেক্ষত ইত্যর্থঃ । শতং প্রতিজান!তে | অঙ্গী- 

করোতীত্যর্থঃ। অনাধ্যান ইতি যোগো বিভজ্যতে । ৩তৎসামর্থ্যাদকপ্ম- 
কাচ্চেতি প্রাপ্তিরাপ বার্্যতে। মাতরং মাতুর্ববা সঞ্জানাতি। কর্মমণঃ 
শেষবাবিবক্ষায়াং ষষ্ঠী । 

৪২। ভাসনোপসন্তাষাজ্ঞানযত্রবিমত্যুপমন্ত্রণেষু বদঃ | 
১।৩। ৪৭। 

উপসম্তাষোপমন্ত্রণে ধাতোর্ববাচ্যে ইতরে প্রয়োগোপাধয়ং। শানে 
বদতে ভাসমানে। ব্রবীতীত্যর্থঃ। উপসম্তাষোপসাস্ত্বনম্। ক্ত্যানুপবদতে 

৪*। অকর্টকাচ্চেতি। স্ন্থুপসর্গাজজ্ঞ ইতানেনৈব সিক্ধে সর্পিযোহ্নুজানীতে ইত্য। দিসোপনরগীর্থ- 
মিদং সুত্রম্ । 

০ পপ পোপ আর শসা স্পিসপীশি 

৩৮। উপসর্গপূর্বক ন। থাকিলে ক্রম ধাতুর উত্তর বিকরে আত্মনেপদ হয়। 
ক্রমতি, ক্রামতে। এইটী অপ্রাপ্ত বিভাষা। বৃত্যাদিতে ইহার নিত্যতা বর্ণিত 
হইয়াছে। 1 

৩৯। অপঙ্ৃব অর্থাৎ অপলাপ অর্থ বুঝাইলে অপপূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর উত্তর আত্ম- 
নেপদ হয়। শতং অপন্গানীতে অথণতৎ শত শত মুদ্রা অপলাপ করিতেছে । 

৪০। অকর্ণ্মকার্থে অন্ুপূর্বক জ্ঞ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। সর্পিষোহ- 
জানীতে । অর্থাৎ সর্পি দ্বার! প্রবর্তিত হইতেছে । 

৪১। সম্ ও প্রতিপূর্ববক জ্ঞা ধাতুর উত্তর অনাধ্যানাথে আত্মনেপদ হয়। শতং 
সঞ্জানীতে। অবেক্ষত ইত্যর্থঃ। শতং প্রতিজ্গানীতে । অর্থাৎ অঙ্গীকার করিতেছে । 
“অনাধ্যান” এইটা যোগবিভাগ অথাৎ ভিন স্বত্র। সেই হেতু আকশ্মাকাচ্চ*, 
এই সুত্রে প্রাপ্তি ও বারিত হইতেছে । মাতরং মাতুঃ বা সঙ্কানাতি। 'এস্থলে কর্ণের | 
স্থানে শেষত্ব বিবক্ষা় ষষ্ঠী হইতেছে । 



তিওস্তাখ্থানেপদ প্রকরণম্। ৩৫৯ 

সাস্বয়তীত্যর্থঃ। জ্ঞানে । শাস্ত্রে বদতে । যক্্রে। ক্ষেত্রে বদতে । বিমতৌ। 
ক্ষেত্রে বিবদস্তে । উপমন্ত্র। ণমুপচ্ছদ্দনম্। উপবদতে প্রীর্থয়ত ইত্যর্থঃ। 

৪৩। ব্যক্তবাচাং সমুচ্চারণে । ১। ৩। ৪৮। 

মনুষ্যাদীনাং. সম্ভুয়োচ্চারণে বদেরাত্মনেপদং স্যাৎ। সম্প্রবদস্তে 
ব্রাঙ্মণাঃ। নেহ। সম্প্রবদস্তি খগাঃ। 

8৪ | অনোরকনম্মকাৎ । ১।৩। ৪৯। 

ব্যক্তবাপ্িষয়াদনুপুর্ববাদকন্মকাদছদেরাত্মনেপদং স্যা। অনুবদতে কঠঃ 
কলাপস্য ! অকন্মকাৎ কিম । উক্তমনুবদতি। ব্যক্তবাচাং কিম্। 
অনুবদতি বীণা । 

৪৫ বিভাষা বিপ্রলাপে । ১।৩। ৫০। 

বিরুদ্ধোক্তিরূপে ব্যক্তবাচাং সমুচ্চারণে উক্ত বা স্যাৎ। বিপ্রবদস্তে 

বিপ্রবদন্তি বা বৈদ্যাঃ ৷ 

৪২। তাসনোপসন্ভাবা। এধু কিম্। খৎকিক্িছ্বদতি। অনুবদতে কঠ ইতি। অনুঃ সাদৃষ্তে। 
তেন কলাপস্তেতি তুল্যার্থযোগে শেষলক্ষণ! বষ্ী। 

৪£। বিভাব! বিপ্রলাপে। অপ্রাপ্তবিভাষা। 

৪২। তাসন, উপসম্ভাষণ, জ্ঞান, যত্ব, বিষতি ও উপমন্ত্রণাথে বদ *ধাতুর উত্তর 
আত্মনেপদ হয়। উপসম্ভাষা ও ডপমন্ত্রণ এই ছুইটী বদ ধাতুর বাচ্য অথ” এবং অগ্ঠ- 
গুলি প্রয়োগের উপাধিস্বদপ । যথা, শান্সে বদতে। অথাতং ভাসমান হইয়। 

বলিতেছে। উপসস্ভাষা শব্দে উপপাস্তবনা বুঝায় । যথা, ভূৃত্যান্ুপবদতে। অথাৎ 
সাধ্বন। করিতেছে । জ্ঞানে যথা, শাস্ত্রে দতে । যত্বার্থে থা, ক্ষেত্রে বদতে । বিমতি 
অর্থাৎ বিবিধ মতি অর্থে যথা, ক্ষেত্রে বিবদস্তে । উপমন্ত্রণ শব্দে উপচ্ছন্দন বুঝায় । যথা, 
উপবদতে। অর্থাৎ প্রাথ'না করিতেছে। 

৪৩। মন্তষ্যাদর সত্তুয় উচ্চারণ অর্থাৎ পরিস্ফূট সহোক্কি বুঝাইলে বদ ধাতুর 
উত্তর আত্মনেপদ হয়। সম্প্রবদস্তে ব্রাহ্মণাঃ। পরিস্ফ,টার্থ না হইলে হইবে না। যথা, 
সম্প্রবদত্তি খগাঃ। 
8৪ ব্যক্তবাক্য বিষয়ীভূত অন্ুপুর্ব্বক অকর্ম্মক বদ ধাতুর উত্তর আস্মনেপদ হয়। 
বঅছুবদতে কণ্ঠ: কলাপস্ত । অকর্ম্মক না হুইলে কি হইবে? উক্তমন্থব্দতি। ব্যক্ত- 

বাক্য না হইলে কি হইবে? অন্থবদতি বীণ!। 
৪ 'বিরুদ্ধরূপ ব্যক্তবাক্যের সমুচ্চারণ বুঝাইলে বদ ধাতুর উত্তর বিকল্পে 

আঁত্মনেপদ &য়। বিপ্রবদস্তে, বিপ্রবদস্তি বা বৈদযাঃ। 



১১১১০ সিদ্ধাত্তাকৌমুদী 

৪৬। অবাদ্ 1 ১1৩1 ৫১7 

অবগিরতে । গৃণাতিত্ববপূর্বেব! ন প্রযুজ্যত এবেতি ভাষ্যম্।' 

৪৭1 সমঃ প্রতিজ্ঞানে। ১। ৩। ৫২। 

' শব্দং নিত্যং সঙ্গিরতে প্রতিজানীভত ইত্যর্থঃ। প্রভিত্ভানে কিম 
সঙ্গিরতি গ্রাসম্। | 

৪৮1 উদশ্চরঃ সকম্খ্কাৎ । ১। ৩1৫৩7 

ধন্মুচ্চরতে | উল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতীত্যর্থঃ। কর্মকা কিম্ ॥ বাম্প 
উচ্চরতি। উপরিষ্টাদ্ গচ্ছতীত্যর্থঃ। 

৪৯। সমস্ত-তীয়াযুক্তাৎ। ১।৩। ৫৪। 

রথেন সঞ্চরতে । 

৫০। দাঁণশ্চ সা চেচ্চতুর্ধ্র্থে। ১।৩। ৫৫।, 

 সম্পূর্ববাদ্দাণস্তৃতীয়ান্তেন যুক্তাছুক্তং স্তা ততীয়া চেচ্চতুখ্যর্থে । 
চ্ছতে। পূর্বসূত্রে সম ইতি বন্টা। তেন সূত্র্গয়মিদং ব্যবহিতেহুপি 

পরবর্তীতে । রথেন সমুদাচরতে। দাস্যা সম্প্রষচ্ছতে । 

৪৬। অবপূর্বক গৃ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। অবগিরতে। ক্র্যাদিগণীয়: 
অবপূর্ববক গৃ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদের প্রয়োগ হয়ই না, ইহ! ভাষ্যে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

৪৭। প্রুতিজ্ঞ। অর্থে সম্পূর্বক গৃ ধাতু আত্মনেপদী হয়। শব্দং নিত্যং পংগিরতে। 
অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিতেছে । প্রতিজ্ঞা না বুঝাইলে কি হইবে ? সংগিরতি গ্রাসম্ ।. 

৪৮। ' উৎপূর্বক সকর্্মক চর ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হয়। ধর্দং 
উচ্চরতে। অর্থাৎ ধর্শ অতিক্রমপূর্বক চলিতেছে । সকর্মক না! হইলে কি ইহ ? 
বাম্প উচ্চরতি। অর্থাৎ বাম্প উপারিভাগে উঠিতেছে। | 

৪৯। সাধনে তৃতীয়াস্ত পদ্দের যোগে সংপূর্বক চর ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে নে 
পদ হয়। রথেন সঞ্চরতে । 

৫*। সাধন তৃতীয়া যদি চতুর্থযর্থে হয়, তাহা! হইলে সেই তৃতীয়াপ্ত পদের লগ 
সম্পূর্ববক দান ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। দান সংযচ্ছস্তে। পুর্বকুজে' “স* 
এই পদটী যত্ঠীবিভক্ত্যন্ত। সেই হেতু এস্কলে ব্যবহিত হইলেও ইট নু সি 
হইতেছে । রথেন সমুদাচরতে । দাস্তা সম্প্রষচ্ছতি | : 



ভিডগ্ভাত্বনেপদপ্রকরণম্। ৩৬১ 

&১।' উপাদ্ধমঃ স্বকরপে। ১।৩। ৫৬7 

খ্বকরণং স্বীকারঃ। ভাধ্যামুপষচ্ছতে । 

৫২। বিভাষোপযমনে । ১1 ৩1 ১৬। 

 ষষঃ সিছ কিছ স্যাদ্বিবাহে। র্লামঃ সীতামুপায়ত উপাযংস্ত বা। 
উদ্বোট়েত্যর্থঃ। গন্ধন।ঙ্গে উপযমে ভু পুর্বববিপ্রতিষেধান্িত্যং কিন্বম্। 

৫৩। জ্ঞাশ্রত্শীং সনঃ | ১। ৩। ৫৭। 

সন্নস্তানামেষাং প্রাথ্। ধর্ম্মং জিজ্ঞাসতে । শুজ্ষতে । সুস্মুর্মতে । 
দিদৃক্ষতে । 

৫৪1 নানোজ্ভ?। ১।৩। ৫৮। 

পুত্রমনুজিড্ঞীসতি ৷ পুর্ববসূত্রস্তৈবায়ং নিষেধঃ অনন্তরস্ঠেতি ন্যায়াু। 
তেনেহ ন। সর্পিষোহনুজিজ্ঞাসতে সর্পিষা প্রবর্তিতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। রহিত 
সনঃ ইতি তঙ। অকন্দ্মকাচ্চেতি কেবলাদ্বিধানাৎ। 

৫১। শ্বকরণং স্বীকার ইতি। স্বকরণমিতাত্র চির্ন ভবতি সমর্থানাং প্রথমাদ্ধেতি বিকল্লাৎ। 
স্বকারণশব্দেন ভা্য।ম্বীকারেো গুহাতে ইতি বুস্তিকৃৎ। ভউস্ত শ্বীকারমাতেহাপ প্রাধুঙ্ক্ত হি 

মমাস্ত্রাণীতি” । 
*&২। গন্ষনাঙ্গে ইতি । পূর্নববিপ্রতিষেধশ্চ নবেতি বিভাঁষা স্তত্রে ভাষ্যে উক্ত: । নিত্য" কিত্বমিতি। 

ঘমে গন্ধনে ইতি পুন্নস্থত্রেণেত্যর্থঃ 
৫৩। ভ্ঞাশ্রস্মইতি। অপহৃবে জ্ঞ ইত্যাদিন। জ্ঞাধাতো রম্দিশ্রদূ শিভ্তাপ্চেতি শ্রুদৃশিভ্যাং চাত্বনেপদে 

ককৃতে তশ্মিন্ বিষয়ে পুর্্ববৎ সন ইত্যনেন নিদ্ধেংপি বিধয়াস্তরে সন্নন্ত।ধনেন বিধীয়ত ইতি জ্ঞেয়ম্। 
নিবিবিক্ষত ইতি । নের্ধিশ ইত্যাআনেপদবিধানাৎ সন্নন্তাদপি আয্মনেপদম্। 

৫১। উপপুর্ব্বক যম ধাতুর উত্তর স্বকরণ অর্থাৎ স্বীকরণার্থে আত্মনেপদ হয়। 
ভার্ধ্যামুপবচ্ছতে । 

৫২। বিবাহার্থে উপপূর্বক যম ধাতুর উত্তর বিকল্পে সিচ ও কিৎ হয়। রাঁমঃ 
সীভামুপায়ত উপানংস্ত বা। অর্থাৎ রর শীত তাঁকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গদ্ধনাঙ্গে 
অর্থাৎ কুটনার্থক উপষম বুঝাইলে কিন্ত পুর্ব বিপ্রতিষেধ হেতু নিত্য কিৎ হুইবে। 

৫৩। সন্প্রতার়াস্ত জ্ঞা, শ্রু ও দৃশ ধাতুর উত্তর পুর্বব্ৎ আত্মনেগদ হয্। ধর্ম 
জিজানতে। গুজ্রযতে । সুন্মর্ষতে। দিদৃক্ষতে। 

এজ । অইুপুরর্বক সন্ত জ্ঞ! (ধাতুব উত্তর আত্মনেপদ হয় না। পুরমন্থু জিজ্ঞাসতি-। 
এইচুত্রটা “অনন্তরন্ত” এই স্কায়াছসারে পূর্বহুত্রেরই নিষেধক। সেই হেতু এস্থলে 
আস্মনেপঘ্ হ্টুল না।. লর্পিষোহম্জিজ্ঞাসতে ৷ এস্থলে পূর্বের স্যায় “সনঃ” এই সুত্র &. 



৫ রে ৮ না 
৫৫ | প্রত্যাঙ্ভ্য।ং শ্রুবঃ। ১.1 ৩। ৫৯। 

'আভ্যাং সন্নন্তাচ্ছব উক্তং ন স্যাৎু। প্রতিশুশ্রীধতি। আশুশ্রফতি। 
কম্মপ্রবচনীয়া স্যাদেব। দেবদত্তং প্রতি শুঙআষতে। প্শদেঃ শিতঃ৮ 
“জিয়তেলুলিডৌশ্চ” ব্যাখ্যাতম্। 

৫৬.। পুর্ববহ সনঃ | ১। ৩1 ৬২। 
সনঃ পুর্বে! যো৷ ধাতুস্তেন তূল্যং সন্ন্তাদপ্যাত্বনেপদং স্যাশ। এদি- 

ধিষতে। শিশয়িষফতে । নিবিবিক্ষতে । পূর্ববব্ কিম্। বুড়ৃষতি। 
গদেরিত্যাদিসুত্রেদ্বয়ে দনো নেত্যনুবত্ত্য বাক্যভেদেন ব্যাখ্যেয়ম্ | 
তনেহ ন।- শিশতসতি । মুমূর্ধতি । “আম্ প্রত্যয়ব কঞ্জোহুনুপ্রয়োগশ্চ”় | 
টধাঞ্ক্রে। 

৫৭। প্রোপাভ্যাং যুজেরযজ্ঞপাত্রেযু। ১1 ৩। ৬৪। 

প্রযুঙ্ক্তি। উপযুহ্ক্তে । অ্বরাদ্যস্তোপসর্গাদিতি বক্তব্যম্ ॥ ০ । 

উদ্যুত্ক্তে । নিযুতক্তে । অধজ্ঞপাত্রেযু কিম্। দ্বন্ং ন্যপ্চি পান্রাণি 
 প্রযুনক্তি | 

৫৬। সনে নেত্যন্ুবর্ত্যেতি। নানোজ্ঞ: পূর্ব সন ইতি হুত্রাভামিতি শেষঃ। 

দ্বারা আত্মনেপদ হইল। কারণ “অকর্ম্মকাচ্চ” এই স্থত্র দ্বারা কেবল জ্ঞা ধাতুর উত্তরই 
আত্মনেপদ বিহিত হইয়াছে । 

৫৫। প্রতি ও আগপুর্বক সন্নন্ত শ্রু ধাতুর উত্তর আস্মনেপদ হয় না। প্রতি 
শুত্রাধতি। আশুত্রঘতি। কর্মপ্রবচনীয়ের উত্তর নিশ্চয় আত্মনেপদ হইবে । দেব- 
দন্তং প্রতি শুশ্রাষতে । “শদেঃ শিতঃ” ও “অিয়তেলুঙ্লিডোশ্চ” এই সুত্রপ্ধয়ে তদ্বিষয় 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

৫৬। সনের পুর্বে যে ধাতু থাকে, তাহার সহিত তুল্য সনস্তেরও উত্তর আস্ম- 
নেপদ হয়। এদ্িধিষফতে। শিশয়িষতে। নিবিবিক্ষতে। পুর্ববৎ ন। হইলে কি 
হইবে? বুভূুষতি। “শদেঃ৮ ইত্যাদি সুত্রদ্ধয়ে “সনো ন” এই অংশের অন্ুবৃত্তি 
করিয়। বাক্যভেদ দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যা হইতেছে । সেই হেতু শিশৎসতি মুমূর্ষতি স্থলে 
হইবে না। “আমন্প্রত্যয়বৎ কৃঞ্চোহন্থ প্রয়োগশ্চ” এই সুত্র দ্বার! ভিইিগতার ও ৬ ধাতুর 

অন্ুপ্রয়োগ হইবে। এধাঞ্চক্রে । 
৫৭1 যজ্ঞপাত্র না বুঝাইলে প্র ও উপপূর্র্বক যুজ ধাতুর উত্তর আসেন 

হয়। প্রযুত্ক্রে। উপবযুঙ্ক্কে। “স্বরাদাস্তোপসর্গাৎ” এই ত্র দ্বারা, যেসকল, 
উপসর্গের আদ্যস্তে স্বরবর্ণ আছে, তাহাদের উত্তর হইবে, সেই হেতু ছরু-নির্ উস 



তিউন্তাতনেপদপ্রকরণম্। ৩৬৩ 

১৮1. সমঃ ক্ষুবঃ। ১।৩। ৬ । 
... 'সংস্,তে শস্ুম্। 

৫৯। ভূুজোহনবনে। ১। ৩। ৬৬| 
ওদনং ভূঙ্ক্তে। অত্যবহরতীত্যর্থঃ। “বুভূুজে পৃথিবীপাঁলঃ পৃথিবী- 

মেব কেবলাম্”। “বৃদ্ধো জনে! ছুঃখশতানি ভূঙ্ক্তে”। ইহোপভোগে! 
ভুজেরর৭৫থঃ। অনবনে কিম্। মহীং ভূনক্তি। 

৬০। ণেরণে যকর্ ণেৌ চে স কর্তীহনাধ্যানে | 
১।৩। ৬৭। 

ণ্যন্তাদাত্মনেপদং স্যাদণো যা ক্রিয়া সৈব চে ণ্যন্তেনোচ্যতেহণে গু 
কর্ম কারকং স চেধ কর্তা স্তান্ন ত্বাধ্যানে। ণিচশ্চেতি সিদ্ধেহকব্র্ভি- 
প্রয়ার্থমিদম্। কত্রভিগ্রায়ে তু বিভাষোপপদেনেতি বিকল্পেৎণাবকম্মকা- 
দিতি পরস্মৈপদে চ পরত্বাৎ প্রাপ্ডে পুর্বববিপ্রতিষেধেনেদমেবেষ্যতে ৷ কর্তৃ- 
স্থভাবকাঃ কর্তৃম্থক্রিয়াশ্চোদাহরণম্। তথা হি। পশ্যস্তি ভবং ভক্ভাঃ। 

৫৮। সমঃ ক্ষ,বঃ। সমো৷ গমৃচ্ছিক্ষভ্য ইতি পঠনীয়ে পৃথগস্ত পাঠঃ সকর্পকাদপি বিধানার্থ ইতি 

ধ্বনয়ন্দাহরতি। সংক্ষতে শন্ত্রমিতি। 
৫৯। ভুজে।হনবন ইতি । অবনং পালনং। অদনে ইতি বক্তব্যে অনবন ইতি পধু'্দাসম্ত প্রয়োজন- 

্বয়ম। সংযোগবদিপ্রয়েগন্তাপি বিশেষাবধারণহেতুত্বাজ্রৌধাদিকন্তৈব ভুজেগ্রহণমিত্যেকমূ। অদনা- 

দর্থাত্তরেহপ্যুপভোগাদেৌ আ্মনেপদং ভবতি ইতি দ্বিতীয়ং তদ/হ। বুভুজে পৃথিবীপাল ইতি । ইহেতি। 
উপভোগ ইত্যুপলক্ষণমাত্মস।ৎকরণস্ত।পি। পৃথিবীং বুভূজে। স্বাধীনাঞ্চকারেতার্থ:? ভুজ পালনা- 
ভ্যবহারয়োরিতান্ত রুধাদেরেব গ্রহণামতি ভুজ কোৌটিপ্যইত্যম্মাতদাদেঃ পরস্মৈপদমেব। পাণিং 
বিভূজতি । মুলানি বিভুক্পতি। 

৬*। ণেরণৌ। ষৎ কর্দেতি। আঁজ্মনেপদ্মিতাধিক্রিয়তে। ইহাবান্তরবাক্যানি চত্বারি প্রতীয়স্ত্ে। 
শেয়াত্মনেপদমিত্যেকং বাক্যম্। তচ্চ স্যাদিত্যস্তেন ব্যাথ্যাতম্। অগোৌ যৎ কন্ম ণৌ চেদিতি দ্বিতীয়ম্। 

উপসর্গের" উত্তর হয় না। ইহাই বক্তব্য। ০। উদ্যুড্ক্তে। 'নিযুঙ্ক্তে। অযজ্ঞ 
পাত্র হইলে কি হইবে? দ্বন্ং স্যঞ্চি পাত্রাণি প্রযুনক্ি। 

:৫৮। সম্পূর্বক ক্ষ, ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। সংক্ষ,তে শক্রম্। 
৫৯. . অনবনার্থে ভুজ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। ওদনং ভূংক্তে অর্থাৎ ভোজন 

করিতেছে। “বুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্্”। প্বৃদ্ধ! জনে! হুঃখশতানি 

ভূঙ্ক্তে” এস্থপ্তে ভুজ ধাতুর উপভোগ অর্থ বুঝাইতেছে। অনবন অর্থ না হইলে কি 
হইবে? 'মঙ্গীং ভুনক্তি। অবন শবে পানন বুঝীয়। এস্থলে অবনের পরিবর্তে অদন 
এট্টরূপ. বলিল অনবনে এইক্সপ পধু্দাস নঙের গ্রহণ হেতু রুপাদিগণীয় ভুজ ধাতু 
বুঝিতে হইবে । 



৩৬৪ সিদ্ধান্তকৌমুর্দী ! 

চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়ং কুর্বস্তীত্থঃ। . প্রেরণাংশত্যাগে । পশ্যতি ভবঃ। 
বিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ। ততো হেতুমগ্রিচ । দর্শয়ন্তি ” তবং ভক্াঃ। 
পশ্যস্তীত্যর্থঃ। পুনণ্যর্থস্তাবিবক্ষায়াম্। দর্শয়তে ভবঃ। ইহ. প্রথমভৃতীয়য়ো- 
রবস্থয়োদ্বিতীয়চতুর্ঘ্যোশ্চ তুল্যোহর্থঃ। তত্র তৃতীয়কক্ষায়াং ন তঙ্ ক্রিয়া” 
সাম্যেপ্যণৌ কম্মকারকস্ ণৌ কর্তৃত্বাভাবাৎ। চতুর্থচাং তু তড়ছিতীয়ামাদায় 

কর্শশব্বঃ ক্রিয়াপরঃ কর্তরি কর্্বব্যতিহার ইতিবৎ। তথা চ অণৌ যা ক্রিয়া সৈব প্ান্তে চেদ্দিতার্থ। 
এবং স্থিতে ফলিতমাহ । সৈব চেদ্ ণ্যন্তেনোচোতেতি। সকর্তেতি তৃতীয়ং বাক্যম্। অণাখিতা।ছি 
চেচ্ছব্দাস্তমিহা নুবর্ততে । কর্শবশ্চাত্র কারকবিশেষপরঃ। শব্দীধিকারাশ্রয়ণাত্বদেতদ্যাচষ্টে। অপ; 

যদিত্যাদিনা শু/দ্দিত্যন্তেন। অনাধান ইতি বাক্য।স্তরং ব্যচষ্টে। নত্বিতি। আধ্যানমুৎকণ্ীপূর্বকং 

্মরণম্। বস্ততস্ত পরুন এব লাঘবাদাশ্রযণীয়ঃ। তথা চ অত্র বাক্যত্রয়মেবেতি বোধাম্। বিকল্প 

ইতি। পরত্বাৎ প্রপ্তে ইতুযুন্তরেণান্বয়ঃ ৷ পুর্ববিপ্রতিষেধেনেতি। বিভাষোপপদেনেত্যন্তা বকা শঃ। 

₹বজ্বং যজতি | ্ বং যজ্ঞং যজতে ইত্যাদি । ণেরণাবিত্যন্ত তু দশয়তে রাজেত্যাদি। তথ অণাব- 
কর্মকাদিত্যন্ত শেতে কৃষ্ম্তং গোপী শায়যতীত্যবক।শঃ। ণেরণাবিত্যন্ত তু লাবয়তে কেদারঃ 
স্বয়মেবেতি। তত্র হি লুয়তে কেদার ইি দ্বিতীয়কক্ষাক্লামণাবকর্থক গাদিতি ভাবঃ। ন্ চপশ্ঠতি 
ভব ইতিবৎ দ্বির্তীয়কলায়।ং লুন।তি কেদ।র ইত্যেব প্রয্ে।ন ইতি ভ্রামতব্যন্। লবনস্ত কর্মস্থক্রিয়াত্েন 
কর্ধবৎ কম্দমণেতি যগাত্মনেপদ প্রবৃত্তি ॥ নব্যাজ্ত অপবকশ্মকাদিতাস্ত বধে দর্শয়তে রাজেতি ভাষ্য- 

' প্রয়োগো। মানষ্। তত্রহি নিবৃত্তপ্রেষণপক্ষে দূশেরণাবকশ্দত্বা্চ পরন্মৈপদপ্রপ্তেঃ। বিভাষোপপদে- 
_ নেতি বিকল্পবাধে তু নকিঞ্চিন্।নন। কিঞ্চ অণাবকর্মকাৎ ইত্ান্ত নান্ত্যেব প্রমাণম্। পূর্বোক্তভা ব্যস্ত 

পরগামিণি ক্রিয়াফলে চরিতার্থত্বাত্তথা চ পরত্বাদণ।বকন্মকাদিত্যস্ত প্রধৃতৌ ন কিফিদ্বাধকমস্তীতি 

পূর্ববিগ্রতিষেধেনেদমেবেধযত ইত্োতৎ চিন্ত্যামিত্যাহুঃ। অস্সিন পক্ষে আগ্য।নভিন্রে ইত্ার্থে সতি কলিতো। 
ন ত্বাধ্াানে ইতি জ্ঞেয়ঃ। কর্মবৎ কর্মণেতানেন গতর্ঘত্বশঙ্কাং নিরস্তরতি। বর্তৃস্থভাবকা ইতি। 
অপরিস্তন্দনলাধনসাধো। ধাতর€৫ধো ভাবঃ। সপরিস্তন্দনস।ধনসাধ্য। তু ক্রিয়া সাধনং কারকং তৎসাধ্য- 

তবান্ধাতবর্থন্ত।' নমু নৃত্যন্তং বং পশ্যতীত্যত্র দৃশেঃ কর্তৃকস্থতাবকতা ন স্তাৎ কিন্ত কর্তৃস্থত্রিয়াকৃতৈক 
স্তাৎখ। ন চ সাধনশব্দেন লকারবাচ্যং কারকং বিবাক্ষতামতি বাচাম্। নৃত্যন ভবঃ পশ্ঠতীতাত্র 
তদ্দোষতাদবস্থযাদিতি চেৎ। অব্রাহঃ। আরোহণাদৌ সপরিষ্পন্দ এব দেবদপ্রদির্যথা সাধনং তথ! 
দর্শনশ্রবণ।দৌ। ন ভবতি কিন্তু স্পন্দনরহিতোহপীতি নোক্তদোষ ইতি । বর্তৃস্থভাবকমুদাহরতি 1 
পশ্য্তীতি । প্রেরণাংশেতি । সৌকম্যবিবক্ষয়েতি ভাবঃ। তত ইতি । তক্তপ্রেরণাংশকাদ্ ধাতোরি- 

" তার্থঃ। পুনশার্থন্ে্যাদি । ন চৈবং ণিজপি গচ্ছতীতি দর্শয়তে ভব ইতি ন সিদ্ধোৎ ইতি বাচাম্। 
উপাক্রনিবৃত্তাবপুযুপায়নিবর্তনাদিতি কৈয়টোক্তেঃ। এবঝ স্বার্থএব িজিতি পধ্যবসানাদাহ। দ্বিতীক্প- 

চতুর্ধ্োরিতি ॥ তুল্যোহর্থ ইতি । নুনাধিকভাবরহিতঃ1। তত্র তৃতীয়েতি। প্রথমাদিতীয়য়োস্ত 
প্যস্ততাভাবাৎ তঙঃ প্রসক্তিরেব নাস্তীতি ভাবঃ'। ক্রিয়ামাম্েহপীতি । প্রথমকক্ষায়াহিহেত্ার্থ; ॥ 

৬০। ণিজস্ত ধাতুর উত্তর আম্মনেপদ হয়, অণিজস্তাবস্থায় যে ক্রিয়া, বদি সেই 
ক্রিয়া ণিজস্তের সহিত যুক্ত করিয়া পাঠ কর হয়, অণিজন্তকালে যেটা বন্দকারক সেইটা 
যদি গ্যস্তকালে কর্ত। হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তর আধ্যান অর্থাৎ উৎকঠনপূর্ববক স্বয়গ 
অর্থে আত্মনেপদ হয় না। পিচশ্৮” এই সুত্র দ্বারা আত্মনেপদ লিদ্ধ হইলে এই প্হমই 
অকত্রসতিপ্রায়ার্থ নর্থাত ক্রিয়াফল কর্তৃগামী না হইলেও আত্মনেপদ হুইকে। ভ্রিয়াফল 



তিউন্তাত্মনেপদপ্রকরণম্। ৩৬৫ 

ক্রিয়াসাম্তাৎ .প্রথমায়দং কন্প্মরণো। ভবস্তেহ ভ্ুতৃরত্ধবাচ্চ। এবমারোহয়তে 

হস্তীত্যপ্যুদাহরণম। আরোহস্তি হস্তিনং হাস্তিকাঃ। স্যগ্ভাবয়স্তীত্যর্থঃ। তত 

আরোহ্তি হস্তী । ন্যগ্ভবতীত্যর্থঃ। ততো ণিছি। আরোহয়স্তি আরো- 

হন্তীতার্থ। তত আরোহয়তে । ন্যগ্ভবতীত্যর্থঃ। যদ্ধা? পশ্যন্ত্যারো- 

হস্তীতি প্রথমকক্ষা প্রাণ । ততঃ কন্মণ এব হেতৃত্বারোপাঘিচ। দর্শয়তি 

দ্বিতীক্বামাদীয়েতি । অপণৌ যা ক্রিয়া সৈন চেদ্ গ্যস্তে ইত্যস্ত নযুনাধিকভ।বব্াবচ্ছেদপরত্বমভ্যুপেত্যেদ- 
মুক্তমূ। বদ! ত্বধিকব্যবচ্ছেদমা ব্রপরত্বমভুযুপগমাতে ৷ তদা প্রথম।মাদায় তৎ সম্ভবতি। ইদ|নীং কর্তৃস্থ- 
ক্রিয়াবমুদাহরতি । এবমিত্যাদিন।। আরোহতি হস্তীতি। প্রেষণংশত্যাগে উদাহরণমিদম। ততো 
পিজিতি । নিবৃত্তপ্রেষণ।দ্ধ(তোঃ প্রেষণাংশবিবক্ষায়াং ণিজিত্যর্থঃ ॥। পুনপ্যর্থস্তাবিবক্ষায়ামুদা- 
হরণমাহ। আরোহয়তে ইতি । এবং নিবৃত্তপ্রেষণপক্ষমুপপাদোদানীমধ্যারোপিতপ্রেষণপক্ষমাহ । 

যদ্ধেতি। হেতুত্বারোপাদিতি। প্রয়োজককর্তৃহারে।পািতার্থঃ। অত্রাপি সৌকধ্যবিবক্ষেব বীজম্। 
পণ্ঠত ইতি । পশ্ঠতো ভণ্'/ন আরোহতো! হস্তিপকানিতি ক্রমেণার্থঃ। আধিক্যাদিতি। অন্মিন্ 
পক্ষে পৌ চেৎ স। ক্রিয়েত্যনেন আধিক্যসাত্রং বাবচ্ছিদাতে ন তু নুনত্বমপি। অন্যথা তৃতীয়কক্ষারামপি 

তঙ্ ন স্তাৎ। প্রকৃত্যুপাত্তপ্রেষণাংশস্ত ত্যাগেন ন্যুনতায়াঃ সন্ব্দিতি ভাবঃ। ণেরিতি কিম্। 

পম্ঠতা।রোহতীত্যা দিনিবৃত্তপ্রেষণান্মাতৃৎ। ন চ ণৌ চেদিতি ক্রতত্বাৎ গ্যস্তাদেব স্তার্দিতি বাচ্যম্। 

অণ।বিতান্তাপি শ্রুতত্বাৎ। তন্তাশ্রিমযোগার্থমবগ্তকর্তব্যস্ত স্পষ্টার্থমিহৈব কর্তৃনৌচিত্যাচ্চ । অণো যা 
ক্রিয়া সৈব চেগ্যন্তে ইতি কিম্। দর্শয়তি ভবঃ। আরোহতি হস্তীত্যধ্যারোপিতগপ্রেবণপক্ষে দ্বিতীয়- 

কক্ষায়াং মাভৃৎ। কথং তর্থি “করেণুল্লারোহয়তে নিষার্দিনমিতি” মাঘপ্রয়োগঃ। “স সম্ততং দর্শয়ন্তে 
গতন্ময়ঃ কৃতাঁধিপত্যামিৰ সাধুবন্ধুতামিতি” ভারবিপ্রয়োগশ্চ সঙ্গচ্ছত ইতি চেৎ। অব্রা্। পিচশ্চে- 
ত্যনেন ক্রিয়াফলে বর্তৃগ/মিনি তঙ্ ন তু প্রকৃতহ্ত্রেণেতি। অণৌ যৎ কর্ম কারকং পৌ চে স 
কর্ভেতি কিম্। দর্শয়স্তি ভবমিতি নিবৃত্তপ্রেষণপক্ষে তৃতীয়কক্ষায়াং মাতৃৎ্। ন্মরতি বনগুল্মমিতি । 

পক্ষদ্বয়েহগীয়ং প্রথমকক্ষাঁ। স্মরয়তি বনগুল্ম ইতি । নিবৃত্তপ্রেষণপক্ষে চতুর্থকক্ষেয়ম্? অধ্য।রোপিত- 
পক্ষে তু তৃতীয়কক্ষেতি জ্ঞেরম্। কেচিত্ু, এতৎসুত্রস্থে ভাষ্যে দর্শয়তে ভূত্যান্ রাজেত্যুদ্দাহরণং 
শ্মরয়ত্যেনং বনগুল্া ইতি প্রতুদাহরণঞ্চ দৃশ্ততে। ততশ্চ অধ্যারোপিতপ্রেষণপক্ষে ছ্িতীয়বক্ষায়ামে- 
ৰানেনাঝ্মনেপদং ভবতি ন তুতৃতীয়কক্ষ।য়ামিতি প্রতীয়তে। তথ চ কম্মপদমাবর্ত্য তস্ত ক্রিয়াবাচিত্বং 
স্বীকৃতাণো ঝা ক্রিয়া সৈব চেদ্ণান্তেনোচ্যেতেতি বাক্যান্তরাভাপগমেহপ্যেবকারেণাধিক্যং ন বাবচ্ছিদ্যতে 

কিন্ত নু/নতৈবেত্যন্মাদেব ভাষ্যাদবগমাতে । এবঞ্চ দর্শয়তে ভবঃ আরোহয়তে হস্তীতি কর্দপ্রয়োগ- 
রুহিতং মুগ্লগ্রস্থন্েদাহরণং ম্মরয়তি বনগুল্ম ইতি প্রতুদাহরণঞ্চ ভাষা/বিরুদ্ধমেবেত্যাহঃ ৷ অন্টৈত্ত্- 
বিবক্ষিতমিহ কর্দেত্যুক্তাহত্রতা ধুলগ্রস্থা বিরোধেনৈব ভাষ্যগ্রস্থঃ সমর্থিতঃ। তেষাময়মাশয়ঃ। গভীরায়াং 
নদ্যাং ঘোষ ইত্যত্র গভীরাভিন্ননদ্য।মিতি গভীরনদীপদার্থয়ে।রভেদবোধানস্তরং তীরলক্ষণায়াং তীরদ্ত 

কর্তৃগামী হইলে কিন্তু "বিভাষোপপদেন* এবং “অণাঁবকর্্মকাৎ* এই স্থত্র দ্বারা বিকল্ে 
পহন্মৈপদের প্রাপ্তি হইলে পুর্ব বিপ্রাতিষেধ হেতু এই বর্তমান স্থত্র দ্বারা আত্মনেপদ 
'হুইবে। রুর্ভৃস্থভাব এবং কর্তৃম্থ ক্রিয়ার উদাহরণ। যথা, পশ্তত্তি ভবং ভক্তাঃ। 
অর্থাৎ ভক্তের! শিবকে চাক্ষ্ষজ্ঞান-বিষন্ীভূত করিতেছে । (অপরিষ্পন্দন সাধ্য যে 
ধাত্বর্থ:তাহাকে ভাব এবং সপরিষ্পন্দন সাধ্যকে ক্রিন্না বলে। সাধনকে কারক বলে। 



৩৬৬ . » সিঙ্াস্তকৌমুদী। 

ভনঃ আরোহয়তি হস্তী। €পশ্যত আরোহতশ্চ প্রেরয়তীত্যর্থঃ4 : "ততো! 
ণিজ্ভাাং তত্প্রকৃতি ভ্যাঞ্চ উপায়োরপি প্রেষণয়োস্ত্যাগে 'র্শয়তে আরো- 

হয়তে ইত্যুদাহরণম্। অর্থ; প্রা । অন্মিন্ পক্ষে দ্বিতীয়কক্ষায়াং ন তঙ্। 

গভীরত্বাভ।বানদাস্্র গভীরত্বেহপ্েকদেশাশ্বয়াসপ্তবাচ্চ অনর্থকমপি গভীরায়ামিতি পর্দং প্রাথমিক- 
বোধমাদায় সার্থকং শ্দ্বিহাপি অধ্যারোপিতপ্রেষণপক্ষে দ্বিতীয়কক্ষায়াং কর্মণান্থতে ততো গিজর্থন্েব 
কশ্মণোহপি তাগে ণিচঃ কর্মপদন্ত চ প্রাথমিকবোধমাদায় সার্থকাম্। ম্ববোধ্যসন্বন্ধে। লক্ষণেত্যভুপ- 
গমাৎ। বিশিষ্টবাকার্থস্ত চেহ বোধার্তেন তৎসব্বদ্ধন্ত বোধকতারূপন্ত বাক্যে সত্বৎ। - এধৈবার্থনাদৈঃ 

প্রাশস্তযলক্ষণায়াগতিং। অন্যথ। বারব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিক'ম ইত্য দিবিধিবাক্ন্ত যোহর্থবাদঃ 
বাধুর্বৈব ক্ষেপিষ্। দেবতা বাযুমেব স্বেন ভাগধেয়েনে।পধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তীতাদিস্তত্র 
বাধুমেব ম্বেন ভাগধেয়েন স এবৈনমিতাদিরূপন্ড বিভক্ঞিভেদেন প্রয়োগস্ত বৈয়র্থযং স্তাদ্দিতি। নম্বেতৎ 
সুত্রস্তে।দহরণঞ্চ যথা শ্রুতভাষান্ুসারেণ পসকর্মকমেবাস্ত কিমলেন বিদামাণকশ্পরণোহবিবক্ষিতত্বে পন 
প।দনর্লেশেনেতি চেৎ। মৈবম্। নিবৃত্তপ্রেষণপক্ষে দ্শয়তে ভব ইতা।ছুদাহরণন্ প্রত্যুদাহরণত্ত চ 
কর্মরহিতস্য ম্বীকবাতয়া তদৈকরপ্যায়স্সিন্নপি পক্ষে অকর্মকোদাহরণপ্রতুাদাহরণয়োঃ সিদ্ধয়ে 
কন্দমণোহবিবক্ষিতত্ববা।খায়। উচিতত্বাৎ। কিঞ্চ কর্মবৎকর্শ্মরণেত্যনেনৈব সিছ্ধে কর্তৃষ্বভা বক্রিয়ার্থং 

স্ত্রমিতি ভাষাগ্রস্থ্য।রস্তাদপ্যকর্পকমেবোদ।হরণং প্রত্যুদাহরণঞ্চায়াতি। নচ কর্মবৎ কর্মণেতি সুত্রে 
তুল্যশব্দেন।পি কর্পস্থক্রিয়াতে। নানতৈব বাবচ্ছিদ্যতে ন ত্বাধিক্যমিতি স্বীকৃতে নাস্তি ভাষ্যগ্রস্থত্থারন্ভতঙগ 
ইস্ঠি বচাম্। তথ। হি সতি কর্ম্দবৎ কর্মস্ক্রিয় ইতুযুক্তেহপি কর্ম ক্রিয়া যস্য কর্ত.ঃ স বর্ত! কর্পবদি- 
তার্থলাভাৎ তৎসমীহিতনিদ্ধো কর্মণ। তুলাক্রিয় ইত্যস্ত বৈয়র্ঘাপত্তেঃ। দ্বিতীয়কক্ষায়। ভবে হন্ডিনি 
চ বিষয়ত্বপ।দ[নবিষয়ক:প্ররপায়।শ্চ ম্যগ্ভবনবিষয়কপ্রেরণায়াশ্চ *ক্রমেণ সন্তবেহছপি বিষয়ত্বাপত্তিরপায়াঃ 
হ্যগ্ভবনরূপায়াশ্চ কর্ণস্বক্তিয়ায়া২ সত্বাৎ। যদ্দিতু কর্মণা তুলাক্রিয় ইতোতৎসার্থক্যার তুল্যশন্দেনাত্র 
নানাধিকব্যবচ্ছেদঃ ক্রিয়তইতুচাতে তদা কম্মণেতি সুত্রস্ত দ্বিতীয়কক্ষায়ামপ্রবৃত্তেঃ কর্াবৎকর্মাণে- 
ত্যনেনৈব সিদ্ধইত্যা দিভাব্যগ্রহ্ব।রস্তভঙ্গে। ভবত্যেব। ততশ্চ অধ্যারোপিতপ্রেবণপক্ষে তৃতীর়কক্ষান্না- 

গমন ও আরোহণাদিস্থালে সপরিষ্পন্দ কর্ঠাই ক্রিয়া সাধন করে) পুনঃ ণিজস্তার্থের 
আববক্ষা বুঝাইলে দর্শয়তে ভবঃ ৷ এস্থলে প্রথম ও তৃতীয়! এবং ছিতীয়া ও চতুর্থার 
অর্থ তুলা । তৃতীয় কক্ষাতে ক্রিয়ার সামর্থা হইলেও 'অণিজন্তকালে কর্ম্মকারকের 
নিজন্তকালে কর্তৃত্বের অভাব হেতু তউ্ হইবে না । দ্বিতীয়। হইতে ক্রিয়ার সমতা! 
হেতু এবং প্রথমস্থলে কম্মপদ ভত্ব শব্দের কর্তৃত্ব হয় বলিয়া চতুর্থস্থানে তঙ হয়। 
এইরূপ কতৃম্থ ক্রিয়ার উদাহরণ ষগা, আরোহুয়তে হস্তী। আরোহয়স্তি হাস্তিনং 
হাস্তিকাঃ ন্ুগ্ভাবয়স্তি ইতর্থ:। তৎপরে মারোহৃতি হস্তী ন্যগ্ভবতীতার্থঃ । তৎপরে 
ণিচ। আরোহয়স্তি আরোহস্তি ইত্যর্থঃ। ততঃ আরোহয়তে স্ভগ্ভবতীত্যর্থঃ । 
অথবা পতশ্ঠস্ত্যারোহয়স্তি এই ছুই প্রথম কক্ষ! পুর্রববৎ। তৎপরে কর্ম্েরই হেতুত্বারোপ 
হেতু ণিচ্ হয়। দর্শর়তি আরোহয়তি হস্তী পশ্তঠত আরোহতশ্চ প্লেরয়তীতার্থ;। 
ততৎপরে ণিচছ্বয়ের ও ততপ্রকৃতিদ্ধয়ের উত্তর প্রাপ্ত ছই. ছইটীৎ প্রেরণের 
তণগ বুঝাইলে দর্শরতে ' এবং আরোহয়তে এই ছইটা উদ্বাহরণ হয়? ইহার -জর্থ 
ূর্বব। এই পক্ষে দ্বিতীয় বক্ষানন তঙ অর্থাৎ আত্মনেপদ হইবে মা. করণ 



. ডিনস্তাক্মনেগদপ্রকরণম্ | ৩৬৭ 

সমানক্রিয়াছাভাবাবিজরথন্াধিক্যাৎ। অনাধ্য্রূন (কম। স্মরতি বনগুলাং 
কোকিলঃ। স্মরয়তি বনগুল্মঃ। উকণ্ঠাপূর্ববকম্থুতৌ। বিষয়ীভবতীত্যর্থঃ। 
*ভীন্মোর্কেতু ভয়ে” ব্যাখ্যাতম্। 

-*৬৯। গৃধিবক্ষ্যোঃ্ প্রলস্তনে । ১।৩। ৬৯। 
_ গ্রতারণেহর্থে গ্যন্তাভ্যামাভ্যাং প্রাপ্বত। মাণবকং গদ্দয়তে বঞ্চয়তে 

বা। প্রলভ্তনে কিম। শ্বীনং গদ্ধয়তি অভিকাঙক্ষামশ্টোৎপাদয়তীত্যর্থঃ| 
অহির্ঞ্চয়তি | বর্জয়তীত্যর্থথ । এালয়ঃ সন্মাননশালিনীকরণয়োশ্চঃ 
ব্যাখ্যাতম্। 

৬২ । মিখ্যোপপদাঁৎ কঞ্জোহভ্যাসে | ১। ৩। ৭১। 

ণেরিত্যেব । পদং মিথ্যা! কারয়তে। স্বরাদ্িছুস্টমসকৃদুচ্চারয়তীত্যর্থঃ | 
মিখ্যোপপদ্া কিম্। পদং সুষ্ঠ কারয়তি। অভ্যাসে কিম্। কৃ পদং 
মিথ্যা কারয়তি। “ম্বরিতঞ্জিতঃ কন্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে”। যজতে। 
সুন্নতে । কত্রভিপ্রায়ে কিম্। খত্বিজো যজন্তি। সুম্বন্তি। 

মেবোদাহ্রণম্। নতু দ্বিতীয়কক্ষার়ামিতাভ্যুপগন্তবাম। এতেনাধ্যারোপিতপ্রেষণপক্ষে ণৌ চে স! 
ক্রিয়েত্যনেনা ধিক্যমাত্রং ব্যবচ্ছিদ্যতে নুনত্বং নেত্যত্র বিনিগমন।ভাবন্নধূনব্ববাবচ্ছেদএব স্বীকৃতে দ্বিতীয় 
কঙ্গায়াং তঙ্.ছুর্ধার ইতি নু[নাধিকব্যবচ্ছেদ এব গ্রাহ্ান্তেন কক্ষা/ততুষ্টয়পক্ষএব সাধীয়নিতি বদন্তঃ 
পরাস্তাঃ। দর্শয়তে ভূতান্ রাজেতি ভাষ্যোদাহরণবলেন অধ্যারো পিতপক্ষন্তেব প্রবলত্বাদিতি দিকৃ। 

৬১। গৃধিবঞ্চে।ঃ প্রলস্তনে । অকত্রভিপ্রায়ার্থ আরস্তঃ। 
৬২। মিখ্যেপপদ।ৎ কৃঞ্জেহভ্যাসে । ইহ করোতিক্চ্চারণত্ব।দকর্পমকঃ। উচ্চারণং নিঃসরণং 

গান্ততৃচ্চারণবৃত্তিঃ সকর্্বকঃ। উচ্চারয়তীতি। নিঃসারয়তীত্যর্থ:। অসকছুচ্চারণে তু ধাতোর্লক্ষণ 

আত্মমেপদং তু দ্যোতকং তেনেব দোতিতত্বাৎ নিত্যবীপ্লয়েরিতি ন ছিবচনম্। খত্বিজো যলন্তীতি। 
দক্ষিণার্দিকং তু ন যাগফলম্। ন্বর্গকমো। যজেতেত্যাদিন! শ্ব্গাচ্যদোশেন যাগাদিবিধানাৎ ন্বর্গ। দিরেব 
ফলমিতি ভাবঃ। 

সমান ক্রিয়ার অভাব হেতু ণিচের অর্থের আধিক্য হয়। আধ্যানার্থ বুঝাইলে 
কিহইবে? স্মরতি বনগুল্ং কোকিলঃ। স্মরধ়তি বনগুল্সঃ। অর্থাৎ উৎকণ্ঠা- 
এপুর্বক: স্থতির বিষরীভূত হইতেছে ।” ভী ও.ম্মি ধাভুর আত্মনেপদ হয়, যদি উহাদের 
এহেতু হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়। ইহা পূর্বে প্রকৃটাকৃত হইয়াছে । 
২০৬১1 "প্রবাস্তনার্থে ণিজস্ত গৃধ ও বঞ্চ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা, 
ম।ণবকং ্থ়তে 'বঞ্চয়তে বা। প্রতারণার্থ ভিন্ন স্থলে। শ্বানং গঞ্ধয়তি। অর্থাৎ 
ইহা: 'আকাঙ্া সর্ধতোভাবে উৎপাদন করতেছে। অহিং বঞ্চ়তি। অর্থাৎ 

পরে তা গ-করিতেছে। * সন্মানন ও শালীনীকরণার্থে লি ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। 



৩৬৯৮ সিদ্ধাপ্তকৌমুদী | 

৬৩। অপাদদঃ$? ১।৩। ৭৩ 

স্ায়মপবদতে । কত্রভিপ্রায় ইত্যেব। অপবদতি। পিচশ্চ। 
কারয়তে । 

৬৪1 সমুদাঙ্ভ্যে যমোহগ্রন্থে। ১।৩। ৭৫1 

অগ্রন্থে ইতি ছেদঃ। ব্রীহীন্ সংযচ্ছতে । ভারমুদঘচ্ছতে । বস্ত্রমাষ- 
চছতে | অগ্রন্থে কিম্। উদ্যচ্ছতি বেদম্্। অধিগন্তমুদ্যমং করোতভীত্যর্থঃ | 
কত্রভিপ্রায় ইত্যেব। 

৬৫। অন্ুপসর্গাজ্জ্ঞঃ । ১।৩। ৭৬। 

গাং জানীতে । অনুপসর্গাৎ কিম্। স্বর্গ লোকং ন প্রজানাতি। 
কথং তহি ভট্টিঃ। “ইণ্খং নৃপঃ পুর্ববমবালুলোচে ততোহন্ুজজ্ঞে গমনং 
স্থতস্তেতি”। কন্মণি লিট। নৃপেণেতি বিপরিণাঁমঃ। 

. ৬৪1 সমুদাড্ভ্য ইতি। আডে৷ যমহন ইত্যেব সিদ্ধে আড্পুন্বকম্ত বচনং সকর্পাকার্থমিতি ধ্বনয়ন,. 
দাহরতি। বস্ত্রম।যচ্ছত ইতি । ্ 

৬৫। অনুপসর্গ।দিত্তি। অকর্পকাচ্চেত্যেব সিদ্ধে সকশ্মকার্থ আরস্তঃ ।. 

৬২। অভ্াসার্থে মিথ শবপূর্বাক দিদার ক ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। পর্দং 
মিথা। কারয়তে। অর্থাৎ স্বরাদি ছুই পদ বারংবার উচ্চারণ করিতেছে। মিথ্য! 

শব পূর্বে না থাকিলে কি হইবে? পদং সুষ্ঠ কারয়তি। অভ্যাসার্থ না হইলে 
যথা, সক্কৎ'পদ্দং মিথা। কারয়তি 1 স্বরিতেত অর্থাৎ যজাদি ও প্রি অর্থাৎ জুঞ্াদি 
ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়, যদি ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হয়। যজতে। সুন্ুতে। 
কর্তভিপ্রার় না হইলে অর্থাৎ ক্রিয়াফল কর্তগামী না হইলে কি হইবে? খত্বিজে! 
বজস্তি। স্ুষ্বস্তি। 

৬৩। অপপুর্বক বদ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা, স্ঞায়মপবদতে । 
ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হইলেই হইবে । অপবদতি। ণিজন্তের উত্তর ও আত্মনেপদ 
হয়। কারয়তে। 

৬৪। ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হইলে অগ্রন্থ অর্থে সম্, উৎ ও আঙু পূর্বক যম ধাতুর 
উত্তর আম্মনেপদ হয়। ব্রীহীন্ সংষচ্ছতে। ভারং উদ্যচ্ছতে । বন্ত্রং আধচ্ছতে। 
গ্রন্থ অর্থে যথা, উদ্যচ্ছতি বেদং। অর্থাৎ বেদ অধায়নার্থ উদ্দাম করিতেছে । " 

৬৫। উপসর্গ পূর্বে নাই এরূপ জ্ঞাধাতুর উত্তর আখত্মনেপদ হযু। যর্থা, গাং 
জানীতে । উপসর্গ পুর্বে থাকিলে যথা, ম্বর্গং লোকং ন প্রজানাতি। তবে ভরিতে 
“ইখং নৃপঃ পুর্ব মবালুলোচে ততোহনুজজ্ঞে গমনং সৃতশ্য” এস্থলে অন্জজ্ঞে পদ কিরূপ 

সিদ্ধ হইল? এস্থলে “নৃপেণ অন্জজ্ঞে এইনপ কর্পবাচ্যে লিউ'হইয়াছে। ." 



ভিউন্তপরশ্রৈপদপ্রকরণম্। ৩৬৯ 

৯৬1 বিভাষোপপদেন প্রতীয়মান্ন । ১1 ৩। ৭৭। 

স্বরিতগ্রিতত ইত্যাদি পঞ্চসত্র্যা যদাত্নেপদং বিহিতং তণুসমীপোচ্চারি- 
তেন পদেন ক্রিয়াফলস্য কন্তুগী'মিত্বে দ্যোতিতে বা স্যা। স্বং যজ্ঞ 
ঘজতি যজতে বা। স্বং কটং করোতি কুরুতে বা। স্বং পুজমপবদতি 
আপবদতে বা। স্বং যন্ন্ং কারয়তি কারয়তে বা। স্বং ব্রীহিং সংব্চ্ছতি 
সংযচ্ছতে বা। স্বাং গাং জানাতি জানীতে বা। ০। 

ইত্যাত্মনেপদ প্রকরণম্। 
ঞ 

সপে ৮৮২ 7০০ 2৮৮৮৮- শি 

তিঙস্তপর নৈন্পদপ্রকরণষ্ 
শেষাশু কর্তরি পরস্মৈপদম্। অন্তি। 

১। অনুপরাভ্যাং কঞঃ। ১।৩। ৭৯। 
কর্তগেহপি ফলে গন্ধন্যাদৌ চস্পরস্মৈপদার্থমিদম্ । অন্ুকরোতি । 

পরাকরোতি। কর্তরীত্যেব ভাবকম্মণোশ্ম। ভূ। ন চৈবমপি কর্মমকর্তরি 

৬৬1 বিভাষেপপদেনেতি । উপপদ্দেন ফলগ্ত কর্তগামিত্বে দ্োতিতে তঙোগ্প্র।প্তবিভাষেষযস্ | 

কর্তৃগামিনি ক্রিয়াফলে নিত্যে প্রাপ্তে প্রাপ্তবিভ।ষেত্যন্তে । স্বং যজ্ঞনিতি। ন্বনিতুযুপল্তক্ষণমূ। ন্বার্থং 
যঞ্জং যজতি। আত্মার্থং যচ্ং যজতি ইত্যদ্যপি বোধাম্। ইতা।জনেপদম্। * 

শেষাদিতি। অনুদাত্তঙিত ইত্যাদিনাজনেপদমেবেতি নিয়ম।ন্ন তত্র পরন্মৈপদস্তা সম্ভবঃ । তথা চ 

ক্ষর্তরি পরন্মৈপদমিতানেন প্ররস্মৈপদমেবেতি নিয়মিতে তদ্ভিন্ননামেব তদ ভবিষাভীতি শেষগ্রহণং 

সপষ্টপ্রতিপত্তার্থমিতাহুঃ।  অনুদ।ভ্তঙিত ইত্যাদিঘেবাত্মনেপদমিতি নিয়ম।চ্ছেষৎ কর্তরীত্যনেন 
পরশ্মৈপদমেৰ তত্র ভবিষ্যতীতি পরন্মৈপদ্গ্রহুণং স্পষ্টপ্রতিপত্ত্যর্থমিতি কেচিৎ। 

৬৬। পম্বরিত গ্িঃতঃ” ইতাদি শ্ত্র হইতে তৎপরনত্তী প' ঈহ্ছত্রপর্ধাস্ত ষে 
আত্মনেপদ বিহিত হইয়াছে, তাহার সমীপে উচ্চারিত পদ দ্বার! ক্রিসাফল কর্তৃগামা 
হইলে বিকল্পে আত্মনেপদ হয়। যথা, স্বং যজ্ঞং যজ্ত যজতে বাঁ। স্বং কটং করোতি 
কুরুতে বা। স্বং পুত্রং অপবদতি অপবদতে বা। স্বং যজ্ঞং কারয়তি কাঁরয়তে বা। 

স্বং ব্রীহিং ংযচ্ছুতি সংযচ্ছতে বা। ন্বাং গং জানাতি জানীতে ব1।. 

৪ ইতি আত্মনেপদ প্রকরণ । ূ 
“ম্বরিতডিত৭” ইত্যাদি স্থত্র দ্বারা বিহিত যে মাত্মনেপদ তাহা হইতে অবশিষ্ট ধাতু 

সকলের উত্তর কর্তৃবাচ্যে পরন্মৈপদ হয়। অন্ভি। 

ক (৪৭) 



৩৭০ : সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

সঙ্গঃ কার্যযাতিদেশপক্ষন্য ' মুখ্যতয়া তত্র করত কর্মণেত্যাতনেপদেন 
পরেণাস্য বাধাৎ। শাস্সাতিদেশপক্ষে তু কর্তরি.শপ্ ইত্যতঃ শেষাদিত্য- 

তশ্চ কর্তৃগ্রহণদ্বয়মনুবপ্ত্য কর্তৈব ধঃ কর্ত। ন তু কর্্মকর্তী তদ্রেতি 
ব্যাখ্যেয়ম্। 

২1 অভিপ্রত্যতিভ্যঃ ক্ষিপঃ 1 ১।৩।৮০। 
ক্ষিপ প্রেরণে স্বরিতেৎ। : অভিক্ষিপতি । 

৩। প্রাদ্হঃ। ১।৩।৮১। 
প্রবহতি। 

৪। পরেন্মুষঃ। ১।৩। ৮২। 

পরিমৃষ্যতি। ভৌবাদিকম্য তু। পরিমর্তি। ইহ পরেতিতি যোগং 

বিভজ্য বহের শীতি. কেচি€ু। , | 

১। অন্ত ৰাধার্দিতি। অশ্ুপরাভ্যা মিত্স্তেত্যর্থ:। অতএব কর্্মবৎ কর্মণেতি সুত্রে কাধ্যাতি- 

দেশোহয়মিতি বঙক্ষাতি। শাম্রাতিদেশপক্ষে কল্মবৎ কশ্মপেতানেনাজনেপদং ন বিধীয়তে কিন্ত 

তদ্বিধায়কং ভাবকর্মণে(রিতি শাস্্রমতিদিহ্যতে তন্য চ পুর্বত্বৎ পরেণ অনুপরাভ্য।মিত্যনেন বাধমা- 
শক্ষাহ। শাক্্রতিদেশ ইঙাদি। 

২। ম্বরিতেদিতি। তথ! চ কর্তৃগ।মিনি ক্রিয়ফলেহপি পরন্মৈপদার্থ2 সুত্রারস্ত ইতি ভাব: 

৪। পরেরু্ষঃ। স্বরিতত্ব।ৎ পদছয়ে প্রাপ্তেহয়মারস্তঃ। পরিমর্কতীতি। আধূযান্বেতি বৈকল্পিক- 
ত্বাদ্ ণিজভাব: | 

১। ক্রিয়াফল কর্তগামি হইলে এবং গন্ধনাদ্ি অর্থে অনু ও পরাপূর্ব্বক কৃ ধাতুর 
উত্তর কর্তৃবাচ্যে পরন্মৈপদ হয়। যথা, অন্থকরোতি। পরাকরোতি। পকর্তরি* 
এইরূপ প্রয়োগ হেতু ভাববাচা, কর্ম্মবাচ্য এবং কর্ম্মকর্তবাচোরও প্রসঙ্গ হইবে না। 
কারণ, কার্/াতিদেশ পক্ষের মুখাত1 হেতু সেস্থলে “কর্মবৎ কর্দণা” এই সুত্র দ্বারা 

আত্মনেপদের পরত্ব হেতু বাধ! হয়। কিন্ত শাস্ত্রের অতিদেশ পক্ষে “কর্তরি শপ্*” এবং 
“শেষাৎ কর্তরি” এই উভর শুত্র হইতে কর্ত গ্রহণদ্বয়ের অন্ুবৃত্তি হইয়া সেম্থানে যে 
কর্তা সে কর্তীই থাকিবে কিন্তু কর্ম্মকর্তা হইবে ন! | 

২। অভিপূর্ব্ক, প্রতিপুর্ক, অতিপুর্ব্বক ক্ষিপধাতুর উত্তর পরশ্রৈপদ হয়। 
ক্ষিপ ধাতু প্রেরণার্থে উভয়পদ্দী হয়। (স্বরিতেতত্ব হেতু উভয়পদ্দী 'সিদ্ধ হইলে 
কর্তৃগামী ক্রিয়াফল ও পরন্মৈপদ বিধানার্ঘ এই সুত্র ) যথা, অস্ভিক্ষিপতি। 

৩। প্রপূর্ব্বক্ বহ ধাতুর উত্তর পরশ্মৈপদ হয়। যথা, প্রবহৃতি। 



তিউস্তপরস্যৈপদ প্রকরণস্ . ৩৭১ 

৫.1 ব্যাঙ্পরিভ্যো রমঃ। ১। ৩। ৮৩। 

বিরমতি । 

৬। উপাচ্চ। ১1 ৩। ৮৪.। 

যজ্ঞদত্তমুপরমতি, উপরময়তীত্যর্থঃ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোহয়ম্। 

৭| বিভাষাহকন্মকাৎ । ১1৩।৮৫। 

 উপাদ্রমেরকষ্মকাৎ পরস্মৈপর্দং বা। উপরমতি উপরমতে বা। 
নিবর্তৃত ইত্যর্থঃ। 

৮1. বুধযুধনশজনেড্প্রচন্রুত্ুভ্যো ণেঃ। ১। ৩1 ৮৬। 

এত্যো। ণ্যন্তেভ্যঃ পরস্যৈপদং স্যাৎ। শিচশ্চেত্যস্তাপবাঁদঃ। বোধ- 
যতি পল্সম্। যোধযতি কান্ঠানি। নাশয়তি দুঃখম্। জনয়তি স্থখম্ ॥ 
অধ্যাপয়তি। প্রাবয়তি শ্রীপয়তীত্যর্থঃ। ভ্রাবয়তি _বিলাপয়তীত্যর্থঃ। 
আ্াবয়তি স্যন্দয়তীত্যর্থঃ | 

৬। উপাচ্চেতি। ব্যাঙ্পর্চর্ণপেত্য ইতি নোক্তম্। উত্তরশ্ৃত্রে উপেতান্তৈবানুবৃত্তি্বথ। স্তাদিতি | 

৪। পরিপূর্ব্বক মৃষ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাঁচ্যে পরশ্মৈপদ হয়। যথা, পরিমৃষ্যতি | 
ভৌবাদিক মৃষ ধাতুর পরিমর্ধতি এইরূপ পদ হইবে। এস্থলে “পত্রঃ” এইরূপ 
যৌগবিভাগ অর্থাৎ ভিন্ন সুত্র করিয়া বহ ধাতুর উত্তরও পরশ্মৈপদ হইবে, এইন্বপ 
কেহ কেহ বলেন। ্ 

৫। বিপূর্ব্বক, ৮০৯ ও পরিপুর্বক রম ধাতুর উত্তর পরন্মৈপদ হয়। যথা» 
বিরমতি। 

৬। ,উপপূর্ববক রম ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে পরস্পর হয়। যথা, যজ্জদতমুপর- 
মতি। উপরময়তীত্যর্থট। এই পদটা অস্তর্ভাবিত গ্যর্থ অর্থাৎ ইহার অন্তরে ণিজন্তের 
জর্থ নিহিত আছে। ৃ 

৭। উপপূর্ধক অকর্্মক রম ধাতুর উত্তর বিকল্পে পরশ্মৈপদ হয় । যথা, উপর- 
মতি, উপরমতে বা। অর্থাৎ নিবৃত্ত হইতেছে । 

৮। শিজস্ত বুধ ধাতৃ, যুধ ধাতু, নশ ধাতু, জন ধাতু, ঈঙ্ ধাতু, প্রঃ ধাতু, ক্রধাতু ও 
ক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদ হয়। . এই সুত্রটা “ণিচশ্চ” এই স্ুত্রের বিশেষক । 
ধথা, বোধয়তি, পদ্মম্। যোধয়তি কাষ্ঠানি। লাশয়তি ছুঃখম্। জনয়তি সুখম্। 
অধ্যাপমতি। প্রাবক্নতি * প্রাপয়তীত্যর্থঃ। ভ্রাবয়তি বিলাপয়ত্তীত্যর্থঃ। জীবয়তি' 
নায় তীত্যর্থ১। 



৩৭২ এ সিদ্ধান্তাকৌমুদী 

৯। নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ । ১।৩। ৮৭। 
নিগারয়তি। আশয়তি। ভোঁজয়তি। চলয়তি। কম্পয়তি ৷ 

অদেঃ প্রতিষেধঃ। ০। আদয়তে দেবদন্তেন। গতিবুদ্দীতি কন্মত্বম্ আর্দি- 

খাদ্যোর্নেতি প্রতিযিদ্ধম। নিগরণচলনেতি সূত্রেণ প্রাপ্তশ্যৈবায়ং নিষেধঃ 

শেষাদিভ্াকত্রভিপ্রায়ে পরস্মৈপদং স্যাদেব। আদয়ত্যন্নং বটুনা। 

১০। অণাবকন্মনকাচ্চিত্তবুকর্তৃকাৎ। ১1 ৩।৮৮। 

ণ্যন্তাৎ পরস্মৈপদং স্যা। শেতে কৃষ্ণন্যং গোপী শায়য়তি। 

৯1 নিগরণচলনার৫েত্যশ্চ। নিগরণং ভক্ষণম্। শ্রদ্রআণং চলনার৫থানামনেনাত্মনেপদে সিদ্ধষেহপাচল- 

নর্থানাং তৎসিদ্ধয়ে পূহুরে গ্রহণম্। এতএব তত্র বিবৃতং প্রাপয়তীতার্থ ইতা।দিনা। কথং তর্হি “ইমাং 

কিমচাঁময়মে ন চক্ষুষী” ইতি জীহর্নঃ। আ।ঙ্পুর্পাচ্চর মেরনেন পরশ্মৈপদৌচিতাদিতি চেদত্রাছঃ ॥ 
অ।চাময়েতি পৃক্ পদম্। ঈ লক্ষ্রীস্তয়া সহিতামেস্তত্ঞাঃ সন্বোধনে হে সে ইতি। কেচিত্ু, সা ম্। 
ইনে চন্ষুষী ইনচক্ষুষী শ্রেষ্টচগ্রুষী আচাময় কিমিতি ব্যাচক্ষতে। 

১*। অশাবকর্মকাৎ। ক্রিয়াফলস্ কর্তৃগামিত্ববিবক্ষায।ম্ আত্মনেপদে প্রাপ্তে পরশ্মৈপদার্ঘথমিদষ্ । 

অণ।বিতি কিম্। হেতৃমধাপ্তদকণ্মকাৎ পরস্মৈপশনিয়মেো মাতৃৎ অ।পোহাম।ণং প্রযুঙ্ক্তে আরে।হয়তে | 

স্যণ্ভবন্তং প্রেরয়তীত্যর্থত॥ ণেরণবিতি স্তর উদাহরণঙ্েেন য আরোহয়তিরকন্মকে। নির্শাতশ্তম্ম(ৎ 
দ্বিতীয়ে ণিচি প্রতুদাহরণমিদম্। কেচিত্তু, অণ।িত্তি কিম্। চুর|দিণ্যাৎ পরন্মপদ নিয়মে! মাতৃৎ। 
তদ্যথ। পুর চট অল্পীভবে। পু্টয়তি। চুটয়তি। অল্ীভবতীত্যর্থঃ। অকল্মকাবিমৌ। ততে। হেতু- 

মগ্লিচি পুটরয়তে চুট্টরতে ইতি প্রতুদহরন্তি। তদ্ ভাব্যাদিবিরুদ্ধম। তথাহ। বুধাদিহ্ত্রাদিহ 
ণে(রতি বর্ততে বুধদিভাশ্চ হেতুমগ্রিরেব সম্ভবতীতি তদস্ব।দেবায়ং বিধিঃ। অগ্নাবিতি প্রতিষেধোহপি' 
প্রভাসত্তেস্তন্তৈব গ্যাযযং। তেন চুরাদিণ্যস্তাদ্েতুমষৌ পরশ্মৈপদং ভবতোবেতি জ।যাদৌ স্থিতম্। 
তথ চ হেতুমগ্রেঃ প্রাক যে।হকম্মকো হেতুমগাস্তভিন্নস্তন্মাদ্দেতুমধাবাত্মনেপদং নেতি ফুলিতোহর্থঃ। 
আকর্শাকাৎ কিম্। কটং যঃ করে।তি তং প্রযুঙক্তে কটং কারয়তি। চিত্তবৎকর্তৃকার্দিতি কিম্। 
গুযাস্তি ত্রীহয়ন্তান্ শোধষয়তে । 

৯। নিগরণ ও চাঁলনার্থক ধাতুর উত্তর পরন্সৈপদ হয়। যথা, নিগারয়তি ॥ 
আশয়তি। ভোজয়তি। চলয়তি। কম্পন্পতি। "অদেঃ প্রতিষেধঃ” এই বাঁক 
সুত্র দ্বারা অদ ধাতুর উত্তর পরশ্মৈপদ হইবে না। যথা, আদয়তে দেবদতেন। 
“গতি বুদ্ধি” এই হ্ত্র দ্বারা প্রাপ্ত কর্ত্ব, “আদি খাদ্যোর্ন” এই সুত্র দ্বারা নিষিদ্ধ 
হইতেছে । “নিগরণ চলন” ইতাদি' সুত্র দ্বারা প্রাপ্ত যে পরন্মপদ, তাহারই 
নিষেধ বুঝতে হইবে । “শেষাৎ” এই হুত্র দ্বারা অকর্ীভপ্রায়ে পরট্নৈপদই হুইবে। 
আদয়তি অশ্নং বটুনা। 

১০। যে ণিক্জস্ত ধাতুর কর্তৃপদ চিন্তবান্, তাহার উন্মর পরশ্দৈপদ হয়। কিন্তু 
হেতুমৎ পিজ্স্ত অকর্্মক ধাতুর পদনিয়ম হয় ন।। যথা, শেতে কৃষ্ণস্তং গোপী শায়য়তি ॥ 



তিওক্তপরস্মৈপদপ্রকরণম্। ৩৭৩ 

১১। ,ন পাদম্যাড্যমাঙ্যসপরিমুহরুচিনৃতিবদবসঃ|১।৩।৮৯। 

এভ্যো ণ্যন্তেত্যঃ পরস্মৈপদং ন। . পিবতির্নিগরণার্থঃ । ইতরে 
চিত্তব্ কর্তৃকাকম্মকাঃ। নৃতিশ্চলনার্থোহপি । তেন সুত্রদ্ধয়েন প্রাপ্তিঃ। 
পায়য়তে । দময়তে। আয়াময়তে । আয়াসয়তে | পরিমোহয়তে । রোচ- 

যতে। নর্তয়তঠে। বাদয়তে । বাসয়তে । ধেট উপসংখ্যানম্।০। “ধাপয়েতে 

শিশুমেকং সমীচী”। অকত্রভিপ্রায়ে শেষাদতি পরস্মৈপদং স্যাদেব। 
বুসান্ পায়য়তি পয়2। “্দময়ন্তী কমনায়তামদম্৮। ভিক্ষাং বাসয়তি। 

“ব| ক্যষঃ” লোহিতায়তি । লোহিতায়তে । এছ্যন্ত্যো লুডি”” । অদ্যতৎ । 
অদ্যোতিষ্ট। ্বুদ্ক্যঃ স্যসনোঃ” । বত্স্যতি। বস্তিষ্যতে। বিবৃৎসতি। 
বিবর্তিষতে । “লুটি চ কুপঃ৮”। কল্প্তা। কল্প্তাসি। কল্পিতাসে ৷ 
কল্পস্যতি। কল্িষ্যতে ৷ কল্পস্তে | চিক্৯প্সতি, চিকল্লিষতে, চিক্৯প্নতে । 

ইতি পলন্মপদপ্রকরণম । সমাপ্ত পদব্যবস্থা | 

১১। নপেতি। চিত্তবৎকর্তৃকাহকর্মক। ইতি । দিবাদৌ দমি: স কর্শক ইতুযক্তম। ইহ 
ত্বকশ্মক ইতি পূর্বেবোত্তরবিরোধে যদ্যগ্যাস্ত তথ।পি কম্মণঃ কর্তৃতববিবক্ষায়াং দমিরত্রাকন্মক ইত্যাহুঃ। 
পয়রত ইতি । শচ্ছাসেতি যুক। আয়াময়তে ইতি । ঘযমে! পরিবেষণে ইতি মিত্বনিষেধঃ। 
বাসয়তে ইতি। বসনিবাস ইতাস্ত গ্রহণং বস আচ্ছাদনে ইতান্ত তু ন নিষেধ; । সকর্মাকত্বেন তন্ত 
প্রাপ্তাতাব।ৎ। কম্ধকর্তৃত্ববিবক্ষায়ামকর্মকত্বেহপি লুখিকরণপরিভষয়। নাত্র গ্রহণমিত্যাহঃ। সমীচী 
ইতি। প্রথম।দ্িবচনম্। ব চ্ছন্দসীতি পুর্ববসবণদীর্ঘঃ। পরস্মৈপদং শু/াদেবেতি। অনস্তরগ্থেভি 
স্তয়েন যোগদ্য়েন প্রা প্শ্তেব পরন্মেপদন্ত প্রতিষেধ ইতি ভাবঃ। ইতি পদব্যবন্থ।। 

পপ আপ” শপ শাটার এআ ০ পরও. 888৯ সত 

১১। ণিজন্ত পা, দম ধাতু, , আঙ্পুর্ববক যম ও যস ধাতু, পরিপূর্র্বক গুহ.ধাতু এবং 
রুচ, নৃত, বদ ও বস ধাতুর উত্তর পরশ্মৈপদ্ হয় না। এস্থলে পা ধাতু নিগরণার্থক | 
এতত্বাতিরিক্ত যে সকল ধাতুর কর্তা চিন্তবান্, তাহারা অকর্ম্মক । নৃত ধাতু চলনার্থকও 
হয়। তন্দারা এই হইল.যে, দুইটা হ্ত্র দ্বারাই পরস্মৈপদ প্রাপ্তি হইয়াছিল, এই 
সুত্র বারা নিষিদ্ধ হইল। পায়য়তে। দময়তে। আয়াময়তে। আয়াসয়তে ৷ 
পরিমোহয়তে । রোচয়তে। নর্তয়তে |, বাদয়তে । বাসয়তে। ণিজস্ত ধেট ধাতুর 
উত্তর পরস্মৈপদ হয় না। বা, ধাপয়েতে শিশুমেকং সমীচী। ক্রিয়াফল কর্তৃগামী ন! 
হইলে “শেষাৎ” ইত্যাদি শুত্র দ্বার পরস্মৈপদই হইবে । বৎসান্ পায়য়তি পয়ঃ | 
“দময়স্তীকমনীয়তামদম্” ॥। ভিক্ষা! বাসয়তি । “বা ক্যবঃ” এই সুত্র স্বার বিকল্পে 
পরন্মৈপদ হয়। লোহিতায়তি, লোহিতারতে। ণছুাস্ত্যো লুডি” এই হুত্র দ্বার! 
বিকল্পে পরশ্মৈপদ হইবে । অছ্যতৎ, অদ্যোতিষ্ট । পবৃত্যুঃ স্তসনোঃ” এই সুত্র দ্বার! 
বিকল্পে পরশ্ৈগুদ হয়। বত্দিয়তি। বর্তিষ্যতে। বিবৃৎ্সতি। বিবন্তিষতে । পলুটি চ 
ক্কপঃ এই: সুরে দ্বারা বিকল্পে পরশ্মৈপদ হয়। কল্প্তা। কল্প্তাসি, ফিল্িতাসে। 
কল্পন্ততি, কারষ্যতে। কল্পন্ততে । চিক্৯প্নতি, চিকল্লিষতে, চিক্ষ্গ্মতে । 

ইতি পরন্নৈপদপ্রকরণ। 



অথ ভাবকর্ন্মতিঙ্ প্রকরণযূ.। 

অথ ভাবকম্মণোর্লডাদয়ঃ। ভাবকক্মণোরিতি তউ। 

১। সার্বধতৃকে যকৃ। ৩।১। ৬৭। 

ধাতোর্ষক্প্রত্যয়ঃ স্যান্ভাবকশ্মবাচিনি সার্ববধাতৃকে পরে। ভাবো 
ভাবন। উৎ্ুপাদন'ক্রয়া সা চ ধাতুত্বেন সকলধাতুবাচ্যা ভাবার্থক-লকা- 
রেণানুদ্যতে । যুহ্দন্মদ্ভ্যাং সমানাধিকরণ্যাভাবাৎ প্রথমপুরুষঃ | 

১। সার্বধাতুকে যকৃ। ধাতোরেকাচ ইতাতো ধাতোরিতি চি৭ ভাঁবকর্দপণোরিত্যতে। ভাব- 
কর্দপোরিতি চানুনতঁতে। ভাবে ভাবনেন্তি। উৎপত্তার্থ।ৎ ভবতেশিজভ্তদেরজিতি ভাবঃ। এরচ। 

ণ্যন্তানামিতি ত্বনাধমিতি তন্মিন্বে সুত্রে কৈয়টঃ। ভবতেরৎপত্তার্থত্বং প্যস্তশ্ত ভবতেঃ শুদ্ধেন 
করোতিন। তুল্যার্থব্র্চ দর্শয়তি। উৎপাদন] ক্রিয়তে। যথা করোতি ঘটমিত্যাদাবুৎপত্ানুকুলে। 

বাপারঃ কূল।লনিষ্ঃ। তথা ভাবয়তি ঘটমিত্যাদাবপি ভবতি ঘট ইত্াত্রাপি ঘটনিষ্ঠ উৎপত্ত্যনুকূলো। 
ব্যাপারে ইস্ত্যেব পরস্ত ফলসমানাধিকরণঃ সঃ। কুল।লনিষ্টস্ত ফলব্যধিকরণ ইতীয়ান্ ভেদঃ। অতএব 

ফলব্যাপারয়ে।2 সাম।নাধিকরণ্য।স্তবত্য।দিরকর্শকম্তয়ে[স্ত্ বৈয়ধিকরণ্যাৎ করে।ত্যার্দিঃ সকম্মক ইত্যাহুঃ। 
এতেন ত।বো৷ ভ।বনেতা।দিগ্রস্থেন ভুবাদয়ে! ধাতব ইত্যত্র ক্রির়/বাচিনঃ কিম। বিকল্পার্থকবাশব্দ।দ্ 
ভ।বে চিণ মাতৃৎ। অন্কথা ভূদ্দিগণে বাশব্দম।ত্রপঠনাদক্রিয়াবাচিনোহপি ব।শবত্ত ধাতুত্ে “ধাত্বর্থঃ 
কেবল; শুদ্ধো ভাব ইতাভিধীয়তে”" ইতি বিকল্পন্ত।পি ভাবত্বপত্তা! তথ্বাচকবাশব্দালিট, স্ঞাদেবেতি 

কেধাঞিছ্যাখ্যানং পরাভ্তমূ। ভাবনাব/চকার্দে ভাবে লিটঃ ন্বীকারাৎ। - বিকলশ্ত তু ভাবনাভিন্নত্বাৎ। 
অন্যথ। ক্রিয়'নাচিন হতি বিশেষণে দত্তেহপি তদ্দোষতাদবস্থ্যাৎ। [িকল্পবাচক।ল্লিড়ভাবেহপি লড়াদয়ঃ 

হ্ারিতি তু ন শঙ্কনীয়মেব বর্তমান ক্রিয়দিবৃত্তের্ধাতোরেব লড়াদীনাং বিধানাৎ। কিমর্থং তরি ক্রিয়া 
বাচিন্। ভূয় ইতি সর্বোরেব তত্র ব্যাখ্যাতম্। যাঃ পশ্ঠসীত্যজাপি লক্ষণপ্রতিপদোক্তপরিভা বয়! 
যাশবান্য ধাতুহ্াসস্তবাদ।তো। ধাতে।রিতি তত্র।লোপ। প্রসক্তেরিতি চেৎ.অত্রাহুঃ। কার্যাকালং সংজ্ঞা- 
পরিভাবমিতি পক্ষে আতো। ধাতোরিতি কাধ্যপ্রদেশে ভাদয়ো ধাতব ইত্যুপতিষ্ঠতে ভূ দিদু বাশব্দমাত্র: 
পঠনাদ্ড্রব্যবাচকোহপি যাশব্দস্তজোপতিষ্ঠতে । বণশগ্রহণে লক্ষণপ্রতিপদোক্তপরিভাবায়৷ অপ্রবৃতে। 

অতে। ধাতোরিত্যত্র ত্বাত ইতি বর্ণগ্রহণাত্তস্মাদ্ত্রব্যবাচকস্ত যাশব্দস্ত ধাতুসংজ্ঞা মাতুদিতি ক্রিয়াবাঁচিন 
ইতি .বিশেষণমবস্তং বক্তব্যমেবেতি । উৎপাদন। ক্রিয়েত্যনেন তু ক্রিয়াবচীতাত্র খাতুর্ধাত্র্থঃ ক্রিয়ে- 
তান্োন্তা শ্রয়োহত্র ছষ্পরিহর ইতি কেবাঞ্চিদাক্ষেপো নিরস্তঃ। উৎপত্তানুকৃলব্যাপারন্ত ক্রিয়াত্বাথ। 
তছুক্তমূ। ব্যাপারে ভাবন। সৈবোৎপাদন। সৈব চ ক্রিয়েতি। ধাতুত্বেনেতি। সকলধাতুধু ধাতুত্বং 
জাতিরখণ্ডোপাধিরেরত্াগ্কদেতৎ। তচ্চ বাচকত্তাবচ্ছেদকমূ। ক্রিঘাত্বস্ত বাচ্যতাবচ্ছেদকমিতি ভাবঃ। 

অত:পর ভাববাচো ও ক্দ্বাচ্যে লড়াদি প্রতায় তদনস্তর “ভাব্বীর্দণোঃ” এই 

সুত্র দ্বারা নাত্মনেপদ হইবে । | 
১। ভাব ও কর্ম্মবাচক সার্ধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর ষক্ 

প্রত্যয় হয়। এস্বলে ভাব শর্খে ভাবনা অর্থাৎ উৎপত্তি ক্রিগ়া॥ , উহার 



ভাবকক্্মুতিউ প্রকরণম্। ৩৭৫ 

(িঙবাচ্যশ্তাবনায়। অসত্বরূপত্থেন দ্বিত্বাদ্যগপ্রতীতের্ন দ্বিবচনা্দি কিন্তু 
ঞকবচনমেব । তশন্যৌত্সর্গিকত্বেন সংখ্যানপেক্ষত্বাদদনভিহিতে কর্তৃরি 
সৃতীয়া। ত্বয়! ময়াহন্যৈশ্চ ভূঁয়তে । বড়ুবে। 

ধাতুবাচ্যেতি। নখ্বেবং পচতীত্যাদাবেককর্তৃক1 বর্তম।না পচিক্রিয়েতি ক্রিয়দিশেষাকো। বোধো ন 
গ্যাৎ। প্রতায়ার্থং প্রতি প্রকৃতার্থন্ত বিশেষণতায়। উপগবাদে। কৃন্গ্রত্তাৎ। তথ চ ভাবন। তিঙ্ গ্রতায়- 
ধাঁচোতি মীমাংসকমতমেষ রমণলীরমিতি চেৎ। অব্রাহুঃ। প্রত্যযার্থঃ প্রধ।নমিতি উৎসর্গঃ স চেহ 

তাজ্াতে ক্রিপ্নাপ্রধানমাখাতমিতি ম্মরণাৎ। টাবাদার্থত্বেন মীমাংসকৈরভুাপগতন্ত স্ত্রীত্বস্ত পাচিকদে 
বিশেষণত্বাভাপগঞাৎ প্রভায়ার্থঃ প্রধানমিতি নিয়মস্ত প্রতুক্তত্বাচ্চ। কিঞ্চ ভোক্তবামিত্যাদৌ তিঙ 

বিনাপি ভাবন। প্রতীয়তে কারকাপেক্ষা চ দৃশ্তাতে অন্তি চ করে।তিসামানাধিকরণাম্। কিং কর্তবাং 

ভোক্তব্যং কিং কৃতবান ভূপ্বান ইতি। ন চকৃত।মপি তবাদাদীনাং ভাবনাবাচকহমন্তিতি শঙ্কাম্। 

নামার্ঘযে(রভেদা ন্বয়াইনুরোধেন কন্তরি কু্দিতি তব্যদ।দয়ঃ কর্মদাবিতি পরৈরপাভ্যাপগমাৎ। অন্যথ! 
পাচকে] দেবদত্বং পক্তবা ওদন ইতাতাভেদবে।ধে ন ্যাৎ। তথ। চ ধাতুব।চাত্বং ভাবনায় ইত্যেব 
মতং রমণীরতরমিতি । লকারস্ত সামানাধিকরণ্যং কর্তৃকর্্মাভিধায়িন এব সম্ভবতি ন ভাবাভিধাঠিন 
ইত্যাশয়েন ব্যাচঞ্ছে। সাম।নাধিকরণ্যাভাবাদিতি। ন চৈবং যুল্সদন্ুদ্ভিন্।পপদে সমানাধিকরণে 

দেবদত্ঃ পচতীতাদ।বেব প্রথমপুরুষেণ ভাব্যমিতি প্রথমপুরুষোশপাত্র ন শ্তাদ্িতি বাচাম। শেখে 

প্রথম ইতাত্র -মধ্যমোত্বময়ে।রবিষয়ে প্রথমঃ স্যাদিতি বাখ্যানাৎ। তিড্বাচ্যেতি। ঘঞাদবাচ্যায়াস্ত 
সহ্বরূপত্ষমিষ্টমেবেতি পাকং পাকেনেতা।দে। যথ।যথং দ্বিভীয়াদয়: প্রবর্তস্তে। অতএব ভাষ্যকূতোক্তং 

“কৃদভিহিতো! ভাবে জ্রব্যবৎ প্রক।শত” ইতি। দ্রব্যধর্মান্ লিঙ্গসংখাকারকাদীন্ গৃহ্থাতীত্যর্থ;। 

একবচগ্সমৈবেতি । প্রায়েবাদোহ্য়ম্। অন্যথা উষ্টাসিকা আন্যন্থে হতশায়িকাঃ শষ্যন্তে ইতি ভাষ্যে 

ধাত্বর্থ নির্দেশে পুলি কূদভিহিতে। ভাবে। দ্রব্যবৎ প্রকাশত ইতাসিক।শশ।য়িক] ইত্যত্র বনৃবচনসিদ্ধাবপি 
আত্তন্তে শবাস্তে, ইতাত্র তন্ন সিধোৎ। ন চ কর্দ্বণোনার লকারোহব্বিতি শঙ্কাম্। ধাতুদয়ন্ত।পা- 
কর্মকত্বেন তদসম্ভলাদ্ অর্থাসঙ্গতেশ্চ। অব্র হাষ্ট্রাণাং যাদৃশন্ঞাসনানি হতানাং খদৃশানি শয়নানি 
তাদৃশানি দেবদত্তাদ্দিকর্তৃকান্যাননাদীনীতার্থঃ। সাদৃশ্ঠ।বগমাদিহ আখা।তবাচ্যন্তাপি ভাবস্ত ভেদাব- 
উাসাদ্ বন্থবচনম্। নচৈবং সংখান্বয়িত্বে অসন্বরূপত। ন শ্য।দিতি বাসাম্। ,লিঙ্গক্রিয়ানাধারকর- 

কষেোগাভা বমাত্রেণাসন্বরূপত্বমুপপদাতে ইতি কারকেঘুক্তত্বাৎ । কেচিদ্দিহ উষ্াসিক1 হতশায়িক'" 
শবায়ে্তৎসদূশে লক্ষণাং স্বীকৃত্য আস্তস্তইতাদিন! অভেদাশ্বয়মাহুঃ। মনো রমায়াং তু আসিকাঃ 
শায়িকা ইতি চ ছ্বিতীয়াবহুবচনং ক্রিয়/বিশেষণত্বেন কর্ঘত্বাৎ। ন চৈবং ক্লীবত্বমেকবচনাস্তত্বঞ 
ক।দ্দিতি বাচযম্। স্তরিপ্নাং ক্িম্নিত্যধিকার।ৎ স্ত্রীত্বাবধ[রণেন সামান্তে নপুংসকমিত্যন্তাবধ[(রণেনৈ কবচন।- 
প্রবৃত্তেশ্েত্যুক্তম্। 

ধাতুত্ব আছে বলিয়। উহ! সকল ধাতুর বাচা । তবে ভাবার্থ লকারপ্রয়োগ, ক্রিয়ার 
অন্থবাদ মাত্র । যুক্সর্ ও অস্মদ্ শব্দের সহিত ভাবের সামানাধিকরণ্যের অভাব হেতু 
অর্থাৎ মধ্যম ও উত্তম পুরুষের অবিষয়ে প্রথম পুরুষই হইবে। তিঙবাচ্য ক্রিয়ার 
অদ্রবাত্ধ হেতু অর্থাৎ তিঙ্বাচ্য ক্রিয়। কোন দ্রব্য নহে, সৃতরাং তাহার কোন বূপও 
নাই, এই ৫চভুদ্বিত্বানির প্রতীতি হয় না, এই জগ্ত দ্বিবচন'দি হইবে না, কিন্ত একবচনই 
হইবে। একধচনের ওংসূর্নিকত্ব হেতু সংখ্যার অপেক্ষা করে না, অতএব অনুক্ত বর্তায় 
তৃতীয্বা বিভক্তি হয়। যথা", তয় ময় আন্ৈষ্চ ভুয়ন্তে বতুবে। 



৩৭৬ . সিদ্ধান্তুকৌমুদী । 

২। স্ভসিচ্নীযুট্তাসিষু ভাবকম্মমপোরুপদেশেহ ইজ্খনগ্রহ- 
দৃশাং বা চিণুদ্রিটচ। ৬1 ৪1 ৬২। 

উপদেশে যোহুচ্ তদন্তানাং হনাদীনাঞ্চ চিণীবাঙগকা্যং বা শ্যাৎ দয 
পরেধু ভাবকন্মপোগম্যমানয়োঃ স্যাদীনামিড়াগমশ্চ । অয়মিট্ চিণুস্তাব- 
দন্নিয়োগশিষ্টত্বাত্তদভাবে ন। ইহার্দধাতুকইত্যধিকৃতং সীষুটো! বিশেষণং 
নেতরেষামব্যভিচারাৎ। চিণুন্তাবাদ্ বু দ্ধঃ। ভাবিতা, ভবিতা । ভাবিষ্যতে, 
ভবিষ্যতে । ভূয়তাম্। অভূযত। ভূয়েত। ভাবিষীষট, ভবিষীষ্ট। 

১। স্ঠসিচ্সীমুট্তাসিদু। যদাপাজাদয়ে! দ্বন্বেন নির্দিষ্ট।স্তথাপুাাপদেশ ইতাচ এব বিশেষণং ন 
হন।দীনাম্ অবাভিচরাওঙদাহ। উপদেশে যোহজিতি। উপর্দেশে অজস্ত।নামিতি ন ব্যাখ্যাতং তগ্ু।হি 

সতি ণিজজ্তস্ত ন স্যাত্তস্সোপদেশাভাবাৎ। উপদেশে। হি সাক্ষাদুচ্চারণং ন চ ণান্তস্ত তদত্তি। চিপ্দিতি 

সপ্তমাস্তান্বতি:, স্তমিচসীধুট্তাসিঘঘতি প্রতিষোগিনি সপ্তমীনির্দেশ।দতো ব্যাচষ্টে । চিণীবেতি। 
ননু চিণি দৃষ্টমাত্রত্য বৃদ্ধা।দি কাধ্যহ্ঠাতিদেশে ঘানিধাতে অধা।য়িষাতে ইতার হনে। বধাদেশঃ। ইগে! 

গাদেশঃ। ইডে] গাঙাদেশোহপি স্ঞাদ্দিতি চেৎ মৈবম্। অঙ্গধিক|য়বলেন আঙ্গন্তৈব কাংধ্যস্তাতিদেশান 
চৈতে হনিখিঙাদেশ। আঙ্গাস্তদেতদাহ ৷ অঙ্গকার্যাং বা স্যার্দিতি। সীষুট ইতি । তথা চ সীযুটশবেন 
তদ্ধিশিষ্ট” লক্ষ্যত ইতি ভান: । আর্দধ।তুক ইত্যনেন ব্াাবর্তাস্্র বিধিলিঙু। তেন ভূয়েতেতাত্র ন ভবতি। 
ন চাত্র লিউঃ সলোপ ইতি সলোপাদ্বল।প্িহং নাশ্তীতি বাচাম্। তশ্তেহানপেক্ষণাৎ্। যদ্দ।হুঃ। 

"চিণ্দবৃদ্ধিযু্ক 6 হস্তেশ্চ ঘত্বং দীর্ঘশ্চোক্তে। যে| মিত।ং বা চিগীতি। ইট চাদিদ্ধত্তেন মে ,লুপ্যতে 

গির্নিতাশ্চায়ং বল্নিমিত্তো বিঘাতী”। ইতি অন্যর্থঃ। চিণদ ইত্যতিদেশশ্ঠ বৃদ্ধাযাদ্দিকং প্রয়োঁজনম্। 
তথা হি। ভাবিত ভাবিষাতে ইত্যাদৌ বৃদ্ধি: । দারিতা দায়িষীষ্ট ইভা!দে যুক। ঘাঁনিতা খানিবাত 
ইত্যাদৌ। ঘত্বমূ। হেতুমগ্রান্ত।ৎ কর্পাণি লক।রে শামিতা শমিতা শমিধাতে শমিষ্যতে ইত্যাদী 
চিগ্রমুলেরিতি দিতামুপধায়। বা দীর্ঘ: । অইত্রব শামিতেত্যাদো স্তসিচ্সীযুটু ইত্যনেন কৃত ইড্ আতীয়- 
তেনাসিদ্ধন্থেন/নিটানি নিষেধে! ন প্রবর্ততে ইতি ণের্লেপো ভবতি। ভাবিধ্যতে ইত্যাদে। তুস্ত ইতি 
স্কিতে পরমপি বলাদিলক্ষণমিটং বাধিত চিণুদিড়ের ভবত্তি। যতোহয়ং নিত্যঃ। বল্নিমিতে। 

বিঘাতীত্যনিত্যঃ। সাগ্তমিকে তশ্মিন কৃতেহয়ং চিণৃদ্িটু ভবতি। অশ্মিন কৃতে তু সন ভবতি। 
বলাদিনিমিত্রস্ত বিছিতত্বাদেবঞ্চ নিত্যত্বাৎ সেড্ভ্যোহপ্যয়মেবেট ভবতি। এতদভাবপক্ষে তু সেট্ভো! 
বলাদিলক্ষণ ইট ভবতীতি বোধ্ম্। 

২। উপদেশাবস্থায় অর্থাৎ আদ্যোচ্চারণকালে যে মচ্, তদস্ত যে সকল ধাতু 
তাহা'দিগের এবং হন, গ্রহ "ও দৃশ এই সকল ধাতৃর চিণের স্তায় অর্থাৎ চিণ পরে যে 
সকল অঙ্গকার্ধা হয়, তাদৃশ অঙ্গকার্ধা বিকল্প হয়, স্ত মাদি গ্রতায় পরে থাকিলে এবং 

ভাববাচ্য ও কর্সাচা গমামান হইলে শ্গাদিপ্রতায়ের স্থলে ইড়াগমও হয়। এই 
ইট্, চিণৃত্তাব সন্গিয়োগশিক্টত্ব হেতু তাহার অভাবে অর্থাৎ চিণৃত্তাবের অভাবে ইট্ 
হইবে না। অব্যভিচার হেতু এখানে আর্দধ'তুক এই অধিকার সীখুটের বিশেষণ 
ইতরের বিশেষণ নহে । চিগৃস্তাব হেতু বৃদ্ধি হইবে। ভানিতা, ভবিতা; ভবিষ্যতে, 
তাবিষ্যতে । ভূয়তাম্। অভূযত। ভূয়েত। ভানিষীষ্ট, ভবিষীষ্ট। 
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৩। * চিণ্ ভাষকর্্মণোঃ। ৩। ১। ৬৬। 
চ্েশ্চিণ্ স্তাঁন্ভাবকন্্রবাটিনি তশন্বে পরে। অভাবি। অভাবিষ্যত, 

অভবিষ্যত। তিভোক্তত্বাৎ কর্ম্মণি ন দ্বিতীয়া । অনুভূয়তে আনন্দ- 
শ্চৈত্রেণ ত্বয়া ময়া চ1 অনুভূয়েতে। অনুভূক্বন্তে। ত্বমনুভূয়সে 
অহমনুভূয়ে। অন্থভাবি। অন্বভাবিষাতাম্, অন্বভবিষাতাঁম । ণিলোপঃ ! 
ভাব্যতে। ভাবয়া্চক্রে । ভাবয়ান্ঘভৃবে। ভাবয়ামাসে। ইহ তশব্দন্য 
এশি ইট এত্বে চ কৃতে হ এতীতি হস্বং ন। তাসিসাহচর্ধ্যাদ অস্তেরপি ব্যতিহে 
ইত্যাদো সার্ববধাতুকে এব এতি হত্বপ্রবৃস্তেরিত্যাহুঃ। ভাবিতা। চিণুদ্দিট 
আভীয়ত্বেনাসিদ্বব্বাগ্রিলোপঃ। পক্ষে । ভাবয়িতা। ভাঁবিষ্যতে, ভাব- 
যিষ্যতে । ভাব্যতাম। অভাব্যত। ভাব্যেত। ভাবিধীষট, ভাবয়িষীষ্ট । 
অভাবি। অভাবিষাতাঁম্, অভাবধিষাতাম্। বুভূষ্যতে। বুভূষাঞ্চক্রে । 
বুভৃষিতা। বোডৃয়িষ্যতে। বোভুষ্যতে । যত্লুগন্তান্ত,। বোতৃয়তে। 

'৩। চিণ্ ভ।বকর্মণে।রিতি। টং সিজিত/তং চে্িতি চি তে পদ ইত্যতস্তে ইতি চানুবপ্তনে | 
তত্রত্যস্ত চিগ্গ্রহণং ন রুধ ইতি নিষেধেন ভিরোহিতমিতি পুনরত্র চিণ্গ্রহণং বুতন্। তশবন্দে কিম্॥ 
অভাবিষাতম্। চিগ্বদি- ইতি। ণান্তস্ ধাতোরুপদেশাতাবেহপ্যুপদেশে যোহজিতি ব্যাখ্যা ন।চ্চিণ্- 
বদিডিহ প্রবর্ততএবেতি ভাবঃ । পরত্বাদিতি। চিণ্বদিডপেক্ষয়া। নিত্াহ্।দিতি। ন ৮ কৃতে 
চিণ্বদ্দিটি বুদ্ধি প্রবৃত্ত) ুণস্ত নিতাত্বং নেতিশঙ্ক্যম্। অচো ঞণিতীত বৃদ্ধিং বাঁধিত্বা পরত্বাদ্দ গুণে রপর/ত্ব 

চ পশ্চাদত উপধায় ইতি খৃদ্ধিপ্রবৃত্তা। গুণস্ত নিত্ত্বাহনপ।য়াৎ। উপদেশগ্রহণ!দিতি। তৎসমর্থা- 

ছুপদেশে যেহচ তদপ্তত্বমূ। খধধাতোব্যাপদেশিব্ভাবেন যত স্থিতং তদাদায় ণ্যন্থাদপ্য।রিতেতা।দে। 

চিণ্বদিটু প্রবর্ততে ইতি ভাবঃ। ন চৈবং ম্মারিতেত্য।দি ন সিধ্যেৎ স্থ হত্াস্ত উপদেশ যো অচ্ 
তদস্তত্বাতাবাৎ। উপদেশেইজন্তানামিতি ব্যাখ্যানে তু ণ্য্তস্ত ন হ্যাদিতি উক্ততাদিতি চেৎ। সত্যম্। 

৩। ভাব অথব! কম্মবাচক ত শব্খ পরে থাকিলে চির স্থানে চিণ্ হয়। অভাবি। 
অভাবিষান্ত, অভবিষাত। তিঙের দ্বারা উক্তি হেতু কর্মে দ্বিতীয় হইবে ন। 
অন্ুভূয়তে, আনন্দশ্চৈত্রেণ ত্বয়৷ ময়! চ। অন্ুভূরেতে। অন্রভুযন্তে। ত্বমনুতৃ্স | 
অহমনুভূয়ে। অন্বভাবি। অন্বভাবিষাতাম্, অন্বভবিষাতাম। ণিচের লোপ হয়। 
ভাব্যতে । ভাবয়াঞ্চক্রে, ভাবয়াম্বভুবে, ভাবয়ামাসে। এখানে তশন্দের স্থলে 

এশ্ আদেশ করিলে এবং ইটের এত্ব করিলে “হু এতি”” এই স্থত্র দ্বার! হ হইবে না।, 
তাসি বিভক্তির সাহচর্য্য হেতু অসধাতুর ও ব্যতিহে ইত্যাদি প্রয়োগে সার্বধাতুক 
বিভক্তিরই 'একার পরে থাফিলে হত্ব প্রবৃত্তি হইবে, ইহ! কেহ কেহ বলেন। 
ভাবিতা। চিপের ন্তায় ইটের আভিরত্ব হেতু অসিদ্ধি হয়, অতএব ণির লোপ 
হইবে। পর্গেচ ভাবয্মিতাঁ। ভাবিধাতে, ভাবয়িষাতে। ভাব্যতাম্্। অভাব্যত। 
ভাব্যেত, ভাবিষীষ্ট, ভাকক্সিষীষ্ট । অভাবি। অভাবিষাতাম্। অভাবয়িষাতাম্ । 
বুভ্ষ্যতে । বুস্যাঞ্চক্রে। বুভূষিতা। বোহুগ্সিবতে। বোভূষ্যতে । যঙ্লুগস্তের উত্তর 
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বোভুবাঞ্চক্রে। বোৌভাবিতাঁ, বোভবিতা। অকৃৎুসার্বেরতি দীর্ঘ 1 সুয়তে 
বিষুঃ। তুষ্টূবে। স্তাবিতা, স্তোতা | স্তাবিষ্যতে, স্তোধ্তে । অস্তাবি। 
অস্তাবিষাতাম্, অস্তোৌষাতাম্। গুণোহত্তীতি গুণঃ। অর্ধ্যতে। স্মর্য্যতে। 
জস্মরে। পরত্বান্নিত্যত্বাচ্চ গুণে রপরে কৃতেহজন্তত্বাভাবেহপ্যুপদেশগ্রহণা- 
চ্চিণুদিট। আরিতা, অর্তী ॥ স্মারিতা, স্মর্তী। গুণোহস্তীত্যত্র নিতাগ্রহণা- 
নুবৃত্তেরুক্তত্বান্নেহ গুণঃ । সংস্ক্রিয়তে । খঅনিদ্িতামিতি অলোপহঃ। 

অ্স্তাতে। ইদিতস্ত্র বন্দ্যতে সন্প্রসারণম্ | ইজ্যতে । “অযভ্যি 
কৃডিতি” । শয্যতে ৷ 

৪1 তনোতেধ্যকি । ৬।৪।8৪৪। 

আঁকারোহস্তাদেশেো খা স্যাৎ। তায়তে, তন্যতে । “হে বিডাষা” । 

জায়তে, জন্যতে। 

অতএবাপরিতোষাল্মনো রমা য়ামুক্তমন্ত ব। উপদেশে যদজস্তং তন্তেতি ব্যাখ্যানম্। অঙ্গগ্তেতি ব্যধি- 

করণবচী। অঙ্গাবয়বস্তাজস্তপ্তেতার্থ ইতি। এবঞ্চ ণিজন্তেছপি শামিতেত্যাদৌ চিণ্ব্দিট সিধ্যতি 
ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ণিজেব ণিজভ্তস্তবনয়বকং শামীত্যঙ্গ মিত্যশ্রয়ণাৎ । অআ।রিত। ক্মারিতেত্যাদ্যপি 

দিধাতি। খধাতুঃ স্মধাতুশ্যোপদেশেহজন্তস্তদবয়বকং ভবত্যার স্মারিত্যজমিতি দিকৃ। নিতাগ্রহাণ।মু- 

বৃুত্তেরিতি। নিত্যং ছন্দমলীতি হুত্রাৎ। কাশিকায়াং তু স্ুটো বহিরজলক্ষণন্তাসিদ্ধতাদভপ্তত্বাছা 
স'যোগাদিত্বমঙ্গস্ত নাল্গীতি গুণে।হত্র ন প্রবর্ততে ইতুক্তম্। স্থট্ কাৎপুব্ধ ইতি বিধীয়মানং কভত্তে! 
ন ত্বঙ্গতক্তন্তেনানংযোগাদ্যেব অঙ্গমিতানঞ্তাদিত্যন্যা শয়ং | 

৪। তনোতেষাকীতি। বিভুনোরিতি স্থত্রাদািতি ঘে বিভাষেত্াতো৷ বিভাষেতি চামুবর্ততে। 
যকি কিম্। তন্তশ্যতে। 

যক্ হইলে বোভূয়তে । বোভূবাঁঞ্চক্রে । বোভাবিতা, বৌভবিতা । “অকৃৎসার্বধাতু- 
কয়োরদীর্ঘ:, এই সুত্র দ্বারা দীর্ঘ হইবে। ভ্তুয়তে বিষুঃ। তুষ্বে। স্তাবিতা, 
স্তোতা। স্ভাবিষ্যতে, সভ্তোষধাতে । অন্তাবি। অন্তাব্ষিতাম্, অস্তোষাতাম্। 
"গুণোইন্তি ংযোগাদে1৮১ এই শ্যত্র দ্বার! গুণ হয়। অর্যতে। ন্মর্যাতে। সম্মহর। 
পরত্ব এবং নিত্যত্ব হেতু গুণ ও র-পর করিলে অজস্তের অভাব হয়, সুতরাং উপদেশ 
গ্রহণ হেতু চিণৃৎ ইট্ হইবে। আরিতা, অর্ভা। স্মারিতা, ম্মর্তী। «গুণোহর্ডি 

এই হৃত্র দ্বারা নিত্যগ্রহণ অন্ুবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, এই হেতু এখানে গুণ -হইল না। 
সংস্থিয়তে। “'অনিদিতাম্* এই হুত্র দ্বারা নকারের লোপ হয়। অ্রস্যতে। ইদিৎ 
ধাতুর সন্প্রদারণ হয়। যথা, বন্দ্যতে ইজ্যতে। “অযঙ্যি কৃডিতি+” এই শত স্বারা 
অযঙ্ আদেশ হয় । শযাতে |: | 

৪। কৃ পরে থাকিলে তন ধাতুর উত্তর বিকল্ে আকার অস্তাদেশ হয়। তায়তে, 
তন্ততে। “যে বিভাঘা”। . এই হুত্র দ্বারা বিকল্পে ,আকার হ্য়। জায়তে, 
জন্যাতে । 
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€ [* তপোহন্ুতাপে চ। ৩1 %1 ৬৫ 

তপশ্চে শ্চিন্ ন স্তাৎু কর্ম্মকর্ত্য্যন্ূতাপে চ। অন্থতপ্ত পাপেন। পাপং 
কর্ত। তেনাভ্যাহতম্ ইত্যর্থঃ। কন্মণি লুভ। যদ্বা পাপেন পুংসা কত্র 
অশোচীত্যর্থঃ। ঘুমাস্থেতীত্বম্। দীয়তে। ধীয়তে। আদেচ ইত্যত্রা- 

শিতীতি কর্ম্মধারয়াদিৎসংতভকশকারাদৌ নিষেধঃ এশ আদিশিতব্বাভাবাৎ 
তস্মিননাত্বম্। জগ্নে। 

৬। আতো যুক্ চিণ্কতোঃ | ৭1 ৩। ৩৩। 

আদন্তানাং যুগাগমঃ স্যাচ্চিণি ঞ্িতি ণিতি কৃতি চ। দায়িতা, 
দাতা । দায়িষীষ্ট, দাসীষ্ট। অদায়ি। অদায়িষাতাম, অদ্দিষাতাম্ । 
অধায়িযাতাম্্, অধিষাতাম্। অগ্নায়িষাতাম্, অগ্লাসাতাম। হন্যতে । অচিগ্র- 
লোরিতুযুক্তেহনস্তে৷ ন। হোহস্তেরিতি কুত্বম। ঘানিতা, হস্ত! । ঘানিষ্যতে, 
হনিষ্যতে । আশীর্লিডি । বধাদেশম্তাপবাদশ্চিণুস্ভাবঃ । অরধ্ধধাতুকে 

ইতি বিশেষবিহিতত্বাৎ । ঘানিষীষ। পক্ষে। বধিষীষ্ট। অধানি । 

€। তপোহম্ুতাপেতি। চকারেণ অচঃ কর্ম কর্তরীততঃ কর্মকপ্তরীত্যেতদনুকৃষ্যতে কশ্বণু।দাহরণ- 
দিতি ধ্বনয়তি । অভ্যাহতইতার্থ ইতি । ভ।বেহপীদমুদ।হরণমিতা'হ। পাপেন পুংসেতি। অবিচ।ধ্য 
কর্শ কৃত্ব! পশ্চ।দশে।চীত্যর্থঃ। কর্মকর্তরি তু তত্প্রক্রিয়ায়মুদ।হরিধ্যতি। 

৬। আতো যুগিতি। অচে। ঞ্ণিতীত্যতে। এ্ণিতীতান্ুবর্ততে তচ্চ কৃতো। বিশেষণং ন তু চিণঃ 

তশ্ত ণিদ্বেনাব্যভিচারাৎ । চিপ্কৃতোঃ কিম্। চৌডিঃ। বালকিঃ। বাহ্বাদিতাদিঞ্। দদৌ। 

ঞ্শিতীতি কিম। পানীয়ষ্। দানীয়ম। অদায়িযাতামিতি । স্বাধ্বোরিচ্চেত্যততৎ* বাধিত্বা পরত্বাৎ 

চিপ দিটি কৃতে ঘুমাস্থেতীত্বং ন তবতি অজার্দিত্বাৎ স্থাধ্ধোরিচ্চেত্যপি পুনর্ন ভবতি অজ্ঝলাদি- 
ত্বাদিত্যাছঃ | তেষাময়মাশয়ঃ। ইকে। ঝলিতি হুত্রাৎ্ৎ ঝলনুবর্ততে । তথা চ ঝলাদিরেব সিচ কিন্ন 
ত্বয়মিভার্দিলিচ। এব তৎসংক্লিয়োগশিশ্ত্বমপ্যত্র ন ভবহীতি। বস্ততস্ত সত্যপি তশ্মি্হে কাচিৎ 
ক্ষতি; কিত্বেৎপানিগ্রক্ষণা যা অনিষেধাদচে! ঞ্ণিতীতি বৃদ্ধা। রূপনিষ্পত্তেঃ। আনশীর্লিডীতি। ন তু লুঙি। 

৫1” কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে অন্থুতাপ বুঝাইলে তপ ধাতুর উত্তর চি স্থানে টিণ্ হয় না। যথা, 
অন্বতপ্ত পাঁপেন। পাপং কর্তৃত্বেনাভ্যাহতঃ ইত্যর্থঃ। কর্মবাচো লুঙ্হয়। অথবা! 
পাঁপেন পুংসা কত্র? অশোচীত্যর্থঃ। “্ঘুমাস্থা”” এই সুত্র দ্বারা ঈত্ব হয়। যথা, দীয়তে। 
ধীয়তে। “আদেচ* এই স্থলে অশিতি এই কর্মধারয় সমাস হেতু ইৎসংজ্ঞক 
শকারাদি প্রত্যয় পরে আকারের নিষেধ হয়। এখানে এশের আদিশিত্বের অভাব 
হেতু এশ্ পত্রে আত্ব হইবে না । জজ্ঞে। 

৬। এ্চণ পরে থাকিলে এবং ঞইত্প্রত্যয়, ণকারইংপ্রত্যয় ও কতপ্রতায় পরে 
থাকিলে আক্কীরাস্ত ধাতুর উত্তর যুকু আগম হয়। দায়িতা, দাতা । দায়িষীষ্ট, 
দাসীষ্ট। অদায়ি। অদায়িষাতাম্, অদিষাতাম্। অধায়িষাতাম্, অপিষাতাম্। 



৩৮০ সিদ্ধান্তকৌমুদী ৷ 

অঘানিষাতাম্, অহসাতাম্।' পক্ষে বধাদেশঃ। অবধি । অবপ্রিষাতাম্ ॥ 
অঘানিষ্যত, অহনিষ্যত। নচ স্যাদিযু চিণুদিত্যতিদেশাদ্ বধাদেশ£ 
ক্গাদ্দিতি বাচাম্। অঙ্গস্যেত্যধিকারাদাজস্তৈবাতিদেশাৎ । গুহাতে | চিণৃ- 
দিটে। ন দীর্ঘত্বম। প্রকৃতশ্য বলাদিলক্ষণস্ভৈবেটো শ্রহোহলিটাত্যনেন 
দীর্ঘবিধানাত। গ্রাহিতা, গ্রহীতা । গ্রাহিষ্যতে, গ্রহীধ্যতে। গ্রাহি- 
বাট, গ্রহীমীষ্ঠ। অগ্রাহি। অগ্রাহিষাতাম্, অগ্রহীধাতাম্। দৃশ্যতে ॥ 
অদর্শি। অদর্শিষাতাম্। সিচঃ কিন্বাদমন। অদৃক্ষাতাম্ । গিরতেলুর্ডি 
ধ্বমি চতুরধিকং শতম্ 1 তথাহি। চিণুপিটো দীর্ঘো নেত্যুক্তম্। 
অগারিপবম্। দ্বিতীয়ে ত্িটি বুতো। বেতি বা দীর্ঘ । অগরীধ্বম্, অগরি- 
ধবম্ | এষাং ত্রয়াণাং লত্বং ঢত্বং দ্বিত্বব্রয়ং চেতি পঞ্চ বৈকল্পিকানি। 
ইণ্থং ষগ্নঝতিঃ। লিউ্সিচোরিতি বিকল্পত্বাদিড়ভাবে উশ্চেতি কিন্বুম্। 

ভবে চিপ্ভাবাদা ম্মনেপদেধন্যতরস্যাঁমিতি বধাদেশশ্ত(পি বৈকলিকতয়। যেন নাপ্রািন্তায়াদিতি ভাবঃ 

আদ্ধধাতুকে সীখুডিত্যাদি। যদাপি হনো বধ লিডি ইত্যপ্রাপি আবদ্ধধাতুকাধিকারাদর্ধধাতুকে |লঙি 
ইত্যপি সমানং তথাপি লিডিতিপদদ্ধয়সাধারণং সীমুট তু আত্মনেপদ্ঘএঘেতি বিশেষবিহিতত্বমস্তীত্তি 
তাঁবঃ। অহসাত।মিতি। চিণুদিটোহন্ঞাবে হনঃ সিজিতি কিত্বাদনুদ।ত্তোপদেশেতান্টনাসিকলেপই ॥ 

চিপিবধাদেশস্ত দৃষ্টত্বাচ্চিপৃস্ভাঝেন স্ঞাদিবু পাপ্তিমাশক্ক্য পরিহরতি । চেত্য!দিনা। অদর্শিষাতামিতি. 

অগ্নায়িষাতাম্, অগ্।সাতাম্। হগ্ভতে। “অচি্নলোঃ” এই সুত্র দ্বারা হন ধাতুর উত্তর 
তকার অগ্তাদেশ হইবে না। “হোহন্তে১” এই ত্র দ্বারা কুত্ব হয়। ঘানিতা, হস্তা ॥ 

ঘানিষাতে, হনিষাতে । চিণ্দ্ভাঁব আঁশীর্লিঙে হন ধাতু স্তানে বধাদেশের অপবাদক 
আর্দধাতুক দীুট্ পরে থাকিলে চিণ্সস্তাব বিহিত হয়। ঘানিষীইট। পক্ষে । বধিষীষ্ট। 
অধানি। অধানষাতাম্। 'অহসাতাম্। পক্ষে বধাদেশ হয়। অবধি। অবরি- 

ষযাতাম্। অঘানিব্যত। অহনিষ্যত। শ্তআদি প্রত্যয় পরে থাকিলে চিণুস্ভাব হস 
এই অতিদেশ হেতু বধাদেশ হউক এইরূপ বল! হইবে না। কারণ “অঙন্ত* এই 
অধিকার হেতু অঙ্গেরই অতিদেশ হয়। যথা, গৃহাতে । চিণুৎ ইটের দীর্ঘ হহবে না । 
প্রকৃত বনাদি লক্ষণ ইটের “গ্রঙ্থোহলিটি” এই স্থত্র দ্বারা দীর্ঘ বিহিত হইয়াছে! 
গ্রাহিতা, গ্রহীতা ৷ গ্রাহিষ্যঙ্ছে, গ্রহিষ্যতে । গ্রাহিষীষ্ট, গ্রহীষীষ্ট। অগ্রাহি ॥ 

অগ্রাহিষাতাম্্, অগ্রহীধাতাম্। দৃশ্ততে। অদর্শি। অদর্শিষাতাম্। সিচের কিন্ধ 
হেতু অম্ হইবে না। অদৃক্গীতাম্। গৃধাতুর উত্তর লুঙের ধ্বম্ পরে খাঁকিলে 

একশত চারিপ্রকার রূপ হইবে । চিণুৎ ইটের দীর্ঘ হইবে না, পুর্বে ইহা উল্ঞ 
হইয়াছে । "যথা, অগারিধ্বম্। দ্বিতীয়কল্ে কিন্তু ইট্ পরে থাকিলে প্বৃতো' বা” এই 
হত্রত্বারা বিকলে দীর্ঘ হয়। গরীধবম, অগরিধ্বম্। এই তিনর্মপের লত্ব, ঢৃস্ক 
ও ত্বিত্বত্রক্স এইরূপে পাঁচ প্রকার বিকল্প । এইরূপে ছেয়ানব্বইটী রূপ হুইবে॥ 



ভাঁবকল্প্রতিঙ্প্রকরণম্। ৩৮৬ 

পপরত্বং ।* হলি চেতি দীর্ঘঃ। ইণঃ সীধ্বমিভি নিত্যং ঢত্বম অগীছু্। 
ডবমানাং দ্বিত্ববিল্লে অফ্টৌ। উক্তষণ্নবত্যা সহ সঙ্কলনে উক্ত সংখ্যেতি । 

“ইড়দীর্ঘশ্চিণ্দিট্ লত্বং ঢত্বং দ্িত্বত্রিকং তথ]। 
ইত্যষ্টানাং বিকল্লেন চতুর্ভিরধিকং শতম্ ॥৮ 

হেতৃম্ল্যন্তাৎড কম্মণি লঃ যক্ ণিলোপঃ। শম্যতে মোহে! মুকুন্দেন 

৯1 চিগ্রমুলোদ্ণর্ঘোহন্যতরন্তাম্। ৬। ৪ ৯৩। 

চিণ্পরে ণৌ মিতামুপধায়া দীর্ঘো বা স্যাৎ। প্রকৃতো মিতাং হনব 
এব ভূন বিকল্লিতঃ ণ্যন্তাপ্লৌ হ্রস্ববিকল্পাসিদ্ধেঃ। দীর্ঘবিধৌ হি ণিচো 
লোপো ন স্থানিবদ্িতি দীর্খঃ সিধ্যতি হ্রস্ববিধৌ তু স্থানিবত্বং ভুর্ববারম্। 
ভাষ্যে তু পুর্ববত্রাসি্ধে ন স্থানিবদিত্যবস্টভ্য দ্বির্ববচনস বর্ণানুস্বারদীর্ঘজশ্চরঃ 
প্রত্যাখ্যাতাঃ। ণাবিতি জাতিপরে। নির্দেশ: ৷ দীর্ঘগ্রহণং চেদং মান্তিতি 
(ক) তরদাশয়ঃ। শামিভা, শমিতা, শময়িতা । শামিষ্যতে, শমিষ্যতে, 

নদৃশ ইতি ঝন্ত নিষেধাদিহ সিচি চিপদিটু। সিঢঃ কিত্বাদ্দিতি। লিঙ্ সিচাবাতনেপদেঘিত)নেন। 
লত্বমিতি। অচি বিভ।ষেতি খিরতেরেফন্ত লত্বে ষট্। ঢত্বমিতি। বিভাষেটইত্যনেন ষগাং চত্তে 

সবাদশ! দ্বত্বং ত্রয়ঞ্চেতি অনচি চেতি দ্বাদশানাং মধ্যে ষথাং ঢত্ত যথাং ধন্য চ দ্বিত্বে চতুর্ববিংশতিঃ। ময় 
ইাঁত পঞ্চমী ষণ ইতি ষষ্ঠীতি পক্ষে বকারন্ত দ্দিত্বে ত্ৃষ্টচত্বরিংশৎ। অনচি চেতি মক।রস্ত দ্বিত্বে 
যমবতিঃ। ঢবমানামিতি। অচে! রহাভা।মিতি ঢত্ত ছিত্বে ছয়মূ। ছয়োরপি বস্ত যণে! ময় ইতি 

ছিত্বে চত্বারি। চতুর্ণমপি অনচি চেতি দ্ধিত্ধে ত্ষ্টো। 

«“অচি বিভাষ1” এই সুত্র দ্বারা রকারের স্থানে লকার করিলে উক্ুরূপত্রয়ের সহিত 
ছয়টা রূপ হয়। ণলিঙ্ সিচো+”” এই স্তর দ্বার! বিকল্পে ইটের অভাবপক্ষে “উশ্চ* 
এই স্তর দ্বার কিত্ব, রপরত্ব ও “হলি চ* এই সুত্র ঘারা দীর্ঘ হয়। দইণঃ 
সীধবম্* এই সুত্র দ্বার নিত্য ঢ হয়। অগীর্ুম্। ঢ, বম ইহাদের বিকলে দ্বিত্ব 
করিলে ্লাট্প্রকার ব্ূপ হইবে । “অচে! রহাভ্যাং” এই সুত্র দ্বারা ঢকারের দ্বিত্ব 
করিলে উভয় পদেরই বকারের “য লোপঃ” এই বার্তিক হুত্র বার! দ্বিত্ব করিলে 
চারিটী রূপ হইবে। গ্র চারটা রূপের মকারের “অনচি ৮” এই সুত্র দ্বার! দ্বিত্ব করিলে 
৮ প্রকার রূপ হইবে এবং উক্ত ৯৬ টার সহিত সঙ্কলন করিলে একশত চারিপ্রকার 
রূপ হুইবে। ইট, দীর্ঘ, চিণ্বৎ, ইট্, লত্বও ঢত্ব, দ্বিত্বত্রয় এই আটটার বিকল্প দ্বার! 
১০৪টী রূপ হুইবে। হেতুমৎণিজস্তের উত্তর কর্বাচো ল, যক্ ও ণিলোপ করিয়! 
শম্যতে.মোযুহ মুকুন্দেন এইরপ প্রয্নোগ সিদ্ধ হইয়াছে। 

(ক) অযনমপপাঠঃ। অহিডি অহীভীতিরূপ।৭ঘং তন্তাবস্ঠকত্বাৎ। 



৩৮২. সিঙ্ধান্তকৌমুদী। 

শ্ময়িষ্যতে। যউস্তাপ্রিচ। শংশম্যতে । শংশামিতা, শংশমিতা, শংশময়িতা ॥ 
যঙ্লুগন্তাগ্রিচ্যপ্যেবম্ । ভাষ্যমতে তু যঙ্লুগন্তাচ্চিণুদিটি "দীর্ঘ! নাস্তীতি 
বিশেষঃ। ণ্যন্তত্বাভাবে। শম্যতে মুনিনা | 

৮1 নোদাভোপরেশন্ত মাস্তহ্যানাচমেঃ | ৭৩1৩৪ । 

উপাধায়! বৃদ্ধির্ন শ্যাচ্চিণি ঠ্রিতি ণিতি কৃতিচ। অশমি। অদমি। 
উদ্বাত্তোপদেেশস্যেতি কিম্। অগামি। মাস্তহ্য কিম। অবার্দি। অনা- 

চমেঃ কিম্্। অচামি। অনাচমিকমিবমীনামিতি বক্তব্যম্।*। চিণি 

৭। চিগ্নমুলোরিতি । শামিত্যেতাদে।। জনীজূষ্ ইত্যাদিন! মিত্বেন মিত।মুপধায়া নিতাং হষ্ছে 
প্রপ্তে দীর্ষে/হনেন বিকল্পাতে। ণ্যন্তঞ্াবিতি। ণিলে।পন্ত স্থানিবন্ত্েন ব্যবধানার্দিতি ভাবঃ। দীর্যঃ 

সিধ্যতীতি। নপদান্তেতি নিষেধাদিতার্থঃ॥। নমু ত্রিপাদীস্থে দীর্যে কর্তব্য স্থানিবন্ব।ভাঁবঃ পুর্ববস্রা- 

পিদ্ধমিতানেনৈব সিদ্ধ ইতি দীর্ঘগ্রহণস্তে(পযোগাভাপেহপি শাস্তাপ্ৌ৷ চিপ্মুলোরিতি দীর্ঘে কর্তবো 
স্থানিবস্তাবনিবারণায় দীর্ঘগ্রহণম।বস্ঠাকমিত্যত আহ। জাতিপরে! নিদ্দেশ ইতি। ইদং মাক্ত্িতি। 

হুম্ববিকল্পেনাগীষ্টং সিধ্যতীতি ভাবঃ। বস্ততত্ত চিপ্মুলোরিতি স্ত্রে দীর্ঘগ্রহণং কর্তব্যমেব। তথা হি। 
হেড় অনাদরে ঘটাদিঃ। মিতাং হ্রম্বে কর্তবো এচ ইক্ হিডয়তি অত্র চিমুলোঃ কৃতয়োহন্ে বিকল্পা- 

মনে অহিডি অহেডি ইতি স্যাৎ। দীর্ঘে তু অহিডি অহীডীতি ভধতি। এতচ্চাত্রৈব সুত্রে কৈয়টে 
স্পষ্টম্। শংশামিতেতাদি। চিণি। অশংশমি। অংশংশামি । ণমুলি শশমংশশমমিত্যাদি দ্রষ্টব্যম্। 
দ্রীর্ঘে। নাস্তীতি। যঙ্ডহল্লোপস্ত স্থানিবন্ত্েন ণিচ্পরত্বাভাবাছুপধাদীর্বস্তোপধা বৃদ্ধেশ্চাপ্রবৃতেঃ। তথা 
চ ফল ভেদাদ্দীর্ঘগ্রহণপ্রত্যাখানং ন যুজ্যত ইতি ভাবঃ।  শম্যতে মুনিনেতি । অক্মত্বাদ্ ভাবে লঃ। 

৭। চিপ ৪ পমুল্পরে আছে এরূপ ণি পরে থাকিলে মিৎসংজ্ঞক ধাতুর উপধার 
বিকল্ে দার্থ হয়। প্রারস্তিভৃত “মিতাং হৃস্বঃ” এই সুত্রে বিকল্প বিধান ন! করিয়া 
এখানে বিকল্পে দীর্ঘ বিধান করিতেছেন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন। প্রকৃত অর্থাৎ 
প্রক্রান্ত মিৎসংজ্ঞক ধাতুর বিকল্পে হৃস্ব হয় ন৷। ণিজস্ভের উত্তর পুনর্বার ণিচ্ করিলে তুস্ব ও 
বিকল্পের অসিদ্ধি হয় । দীর্ঘ বিধিতে ণিচের লোপ স্থানিবৎ নহে । এই হেতু দীর্ঘ সিদ্ধ 
হইল। হুস্থ বিধিতে কিন্তু স্থানিবত্ব অনিবার্ধ্য। ভাষ্যে "পুর্বত্রাসিদ্ধে ন স্থানিবৎ* 
অর্থাৎ ব্রৈপাদ্দিক কার্য কর্তব্য হইলে স্থানিবৎ হইবে না, এই পরিভাধ! স্বীকার করিয়া 
“ন পদাস্ত” এই স্থত্রে দির্বচন, সবর্ণ, অন্ুম্বার, দীর্ঘ এবং জশ্ ও চর্ এইগুলি প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন। পনৌ” এইটা জাতিপরক নির্দেশ। উহার ফল দেখাইতেছেন। যথা, 
এই স্থলে দীর্ঘ গ্রহণ হইবে ন|। *হুম্য বিকল্প দ্বারাই ইষ্ট সিদ্ধি হইবে, এইরূপ তাহার 
আশয়। শামিতা, শমিত।, শময়িতা । শামিষ্যতে । শমিষ্যতে । শময়িষ্যতে। যডস্তের 
উত্তর পিচ করিয়া শং শম্যতে । শংশামিতা । শংশমিতা, শংশময়িতা। যঙ্লুগন্তের 
উত্তর ণিচ “করিলে এই প্রকারই রূপ হইবে। ভাষ্যে কিন্তু বঙস্তের উত্তর" চিণ্বথ 
ইট নির্দিষ্ট হইলে দীর্ঘ হইবে না, এইমাত্র বিশেষ। পিজন্তের অভাবে শম্যতে 
মুনিনা এইরূপ প্রম্নোগ হইবে । 



ভাবকর্ম্মতিউ্প্রকরণম্। ৩৮৩ 

আয়াদয়* ইতি ণিউভাবে। অকামি। ণিউণিচোরপ্যেকম। অবামি। 
ধধ হিংসায়াম্।* হুলন্তঃ। জনিবধ্যোরিতি ন বৃদ্ধিঃ। অবধি । জাগ্রোহ-. 
বিচিপলল্ডিতস্থিত্যুক্জের্ন গুণঃ। অজাগারি। 

৯। ভঞ্জেশ্চ চিণি। ৬1 ৪। ৩৩। 

নলোপো বা স্যাৎ। অভাজি, অভঙ্জি। 

১০1 বিভাষা চিগ্রমুলোঃ । ৭1 ১। ৬৯7 
লভেনুশাগমে। বা স্যা। অলম্তি, অলাভি। ব্যবস্থিতবিকল্পত্বাৎ 

শ্রাদের্নিত্যং নুম্। প্রীলস্তি। দ্বিকণ্মকাণাং তু-_ 
“গোৌণে কণ্মণি ছুহাঁদেঃ প্রধানে নীহ্ৃকুষ্বহাম্। 
বুদ্ধিভক্ষার্থয়োঃ শব্দ কণ্মণাঞ্চ নিজেচ্ছয়া ॥ 
প্রযোজ্য কম্মণ্যন্যেষাং ণ্যন্তানাং লাদয়ো মতাঃ ॥৮% 

৮। নোদাত্তেপদদেশস্তেতি। পঞ্িতি কৃতি । শমঃ দমঃ। ঘঞ্। ণিতি কৃতি। শমকঃ দমকঃ 
প,ল্। উপদেশ ইতি কিম্। শমী । ইহ ঘিশ্ুণি কৃতে বজ্জামানপ্যরেণ উদাত্বত্বাভাবান্িষেধো ন 
গ।ৎ। কথং ভর্হি হরের্যদক্রামি পদৈককেন খমিতি শ্রীহর্ষপ্রয়োগ ইতি চেদ অত্রাহঃ। “নিবৃত্ত 
প্রেষণাদ্ধাতোঃ প্রকৃতেহর্থে পিচি ততশ্চিণ বোধ্যঃ। তথ চ শিচোহকৃত্বাদ্ বৃদ্ধেরনিষেধঃ। মিতাঁমিতি 
হন্বস্ত ন ভবতি ব। চিত্তবিরাগইত্যতো। বেত্যনুবর্তা ব্যবস্থিতবিভাবাশ্রপপণ1দিতি ঘটাদাবুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ 
হম্বে জাতেইপি ন ক্ষতিঃ। চিগ্রমুলোরিতি দীর্ঘবিকল্পনাদ ইতি । কথমড উদ্যমে । যম উপরণে 
ইতি প্রয়োগ: । সংজ্ঞ(পূর্বকবিধেরনিতাত্বাদ্ বুদ্ধাভাব ইতি জ্ঞেযম্। অথন1] উদ্যসোপরমশন্দো 
ঘঞ্থোে কবিধানাদ বোধ্ো। শিডণিচোরপোবমিতি । গিউভ্াগিজভ্তাদ্বা কমেশ্চিণি গেরনিটাতি 

িলোপে মতি রূপং তুল্যমিতি ভাবঃ । 
স্পিন শিীৃীিটিসিস ৭ শীত সপ সে 

৮। চম ধাতু ভিন্ন উপদেশাবস্থার উদ্দান্ত যে মক্যারাস্ত ধাতু তাহার উপধার 
বৃদ্ধি হয় না চিণ্ পরে খাকিলে এবং ঞু-ইৎ, প-ইৎ ও কৃৎ প্রতায় পরে থাকিলে। 
অশমি। অর্মি। উপদেশাবস্থায় যেখানে উদ্দাত্ত না হইবে, সেখানে কিরূপ হুইবে। 
অগামি। যেখানে মাস্ত না হইবে সেখানে “অবাদি” হইবে । যেখানে চম ধাতু হইবে 

সেস্থলে কি হইবে? অচামি এইরূপ হুইবে। “অনাচমি কমি বমীনামিতি বক্তব্াযম্” 
এই বার্তিক সুত্র দ্বার। চম, কম, বম, নম এই কয়টা ধাতু ভিন্ন উপদেশাবস্থায় 
উদাত্ত যে মাস্ত ধাতু তাহার উপধার বৃদ্ধি হয় না বলিতে হইবে । চিণ্ পরে 
“আয়াদয়১৮ এই সুত্র দ্বারা ণিঙের অভাবপক্ষে অকামি এই প্রকার হইবে । গেজ 
ণিচ উভয়েরই এই প্রকার হুইবে। অবামি। বধ ধাতু হিংসা বুঝায়। ইহা 
হুলস্ত। প্জন্তিবধ্যোঃ” এই সুত্র দ্বার বৃদ্ধি হইবে না। অবধি। পজাগ্রোৎবিচি্ল্- 
ডিৎন্থ” এই হুত্র দ্বারা গুণ হইবে না। অঙ্জাগারি। 

৯। চিণৃপরে থাকিলে ভঞ্জ ধাতুর নকারের বিকল লোপ হয়। অতাজি, 
অভগ্তি। 7 



৩৮৪ | সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

গৌর্দহাতে পয়ঃ। অজ গ্রামং নীয়তে হ্রিয়তে কৃষণতে 'উহাতে। 

বোধ্যতে মাণবকং ধন্মঃ, মাণবকো ধন্মমিতি বা। তোজ্যতে মাণবকমোদন 

মাণবক ওদনম্ বা । দেবদত্তো গ্রামং গম্যতে । অকর্ম্মকাণাং কালাদি কর্ম 

কাণাং কন্প্মণি ভাবে চলকার ইব্যতে । মাসো মাসং বা আম্যতে দেবদত্েন। 

ণিজন্তাত্ত, প্রযোজ্য প্রত্যয়ঃ। মাসমাস্যতে মাণবকঃ। 

ইতি ভাবকর্্মতিড্প্রক্রিয়।। 

১০। বিভাঁষেতি। লভেশ্চেত্যতো লতেরিতি বর্ততে। ণমুলি। লভং লভম্। লাতং লাভম্। 

প্রাদেস্ত প্রলন্তম্ প্রলস্তমিতোব। অথ যে স্বিকর্মুকান্তেধু লকৃত্যক্তধলর্থাঃ কিং মুখে কর্পমাণি উত 
গৌথে কিং বোভয়োরিতি সন্দেহে বাবস্থ(মাহ । দ্বিকর্পকাণাং ত্বিতি। হুহা।দেরিতি। ছুহা!চ্পচিতি 

প্লোকে পূর্ববার্ধোপাত। দ্বাদশ দুহাদয়ন্তেভ্যো গৌণে কর্খুণি লাদয়ো। মত ইত্যন্বয়ঃ। অকথিতঞ্চেতি 

সুত্রেণ যস্ত কর্মসংজ্ঞা তদেগীণম্। গতিবুদ্ধীতি সুত্রেণ যে দ্বিকর্্কান্তত্র ব্যবস্থ'মাহ। বুদ্ধিভক্ষার্থয়ো- 

রিতি। নিজেচ্ছয়েতি। গৌণে বা মুখ্যে বা কর্মণীতার্থঃ। ইহ গতিবুদ্ধীতিহ্তেণ যন্ত কর্দসংজ্ঞ। 
তদ্ গৌণম্। প্র ষোজোতি! অণৌ কর্তৃণোঁ কর্মুসংজ্ঞ। যস্ত তৎপ্রয়োজযং কর্ম। অন্যেষামিতি। 

গত্ার্থ। কশ্বকহৃকরোতীন।মূ। লাদয় ইতি। কুত্যক্তখলর৫থ আদিশবেন গ্রাহাঃ। গৌর্দ,হাতে ইতি। 

দেবদত্তেনেতি শেষঃ। কৃত্যা।দিধু গৌর্দেগ্ষব্যা দোহনীয়া পয়ঃ। গৌঃ হদোহ! ছুর্দোহা। পয়ঃ। 
অজ] গ্রামং নেতবা।। নয়নীয়।। হর্তবা হরণীয়া। অজ গ্রামং নেয়া ইত্যাছাদাহর্তব্যমূ। 

গ্রামং গম্যত ইতি। যজ্ঞদতেনেতাধা।হারঃ। মাণবক ইতি। অয়ং প্রয়েজাঃ কর্ত। দেবদত্তেনেতি 

প্রয়ে।জ কত্বধ্যাহর্তবাঃ | ইতি ভাবকম্মতিড্প্রক্রিয়া 

১০। চিণ্ ও ণমুল্ প্রত্ায় পরে থাকিলে লভ ধাতুর উত্তর বিকল্পে হুম আগম 
হয়। যথা, অলপ্তি, অলাভি। ব্যবস্থিত বিকল্পত্ব হেতু এপুর্বক লভ ধাতুর উত্তর নিত্য 

মুম্ হয়। প্রালস্তি। (দ্বিকর্মক ধাতুর কোন্ কন্মে উক্ত গ্রতায় হইবে এই আশঙ্কান্গ 
বলিতেছেন )। দ্বিকম্ম্রক ধাতুর মধ্যে হুহ ধাতু অবধি ১২টা ধাতুর উত্তর গৌণকর্ে 
এবং নী, হর, কষ ও বহধাতুর মুখ্যকর্ম্ে প্রত্যয় হয় এবং বুদ্ধর্থ ও তক্ষ্যার্থ এবং শবাকর্ম্মক 
ধাতুর ইচ্ছাধীন অথাৎ গৌণ ও মুখ্য উভয় কর্মেই প্রত্যয় হইবে। অন্ত ণিজন্ত ধাতুর 
প্রযোজ্য কর্মেই উক্ত গ্রতায় হইবে। যথা, গোছুহাতে পয়ঃ। অজা গ্রামং নীয়তে, 
হিয়তে, কৃষ্যতে, উহ্তে। বোধ্যতে মাণকং ধশ্মঃ। মাণবকে| ধর্মং ইতি বা। 
ভোঙ্গযতে মাণবকমোদনঃ, মাণবক গদনং বা। দেবদতে। গ্রামং গম্যতে । অবর্ম ও 

কাল, ভাব ও অধবাবাচক শব্ধ কর্ম হইলে ধাতুর উত্তর কর্ম ও ভাববাচ্যে লকার হুইবে। 
ষাসে। মাসং বা অশ্যতে দেবদত্তেন। ণিজস্ত ধাতুর উত্তর প্রযোজ্য কন্মে প্রত্যয় হইবে। 
মাসমন্যতে মাণবকঃ| ইতি ভাবকম্মতিঙ্প্রকরণম্। 



কম্মকত্ত'তিঙ্ প্রকরণম 

ধদ| সৌকর্যযাতিশয়ং দ্যোতয়িতৃং কর্তৃব্যাপারো ন বিবক্ষ্তে তদ! 
কারকান্তরাণ্যপি কর্তৃসংজ্ঞাং লভন্তে স্বব্যাপারে সতন্ত্রত্নাৎ। তেন পুর্ববং 
করণত্বাদিপত্বেহপি সম্প্রতি কর্তৃত্বা কর্তিরি লকারঃ। সাধ্বসিশ্ছিনভ্তি। 
কান্ঠানি পচস্তি। স্থালী পচতি। কম্মণস্ত কর্তৃত্ববিবক্ষায়াং প্রাক্ 
সকর্্মকা অপি প্রায়েণাকন্মকান্তেভ্যো ভাবে কর্তরি চ লকারাঃ। পচ্যতে 
ওদনেন। ভিদ্যতে কাষ্ঠেন। কর্তরি তু। 

১। কর্মবৎকন্মণ! তুল্যক্রিয়ঃ । ৩।১। ৮৭। 

কন্মস্থয়। ক্রিয়য়া তুল্যক্রিয়ঃ কর্তা কর্মমবৎ স্যাঁৎ । কার্্যাতিদেশো- 
হয়ম্। তেন যগাত্মনেপদ্চিণ্চিণুদিটঃ স্থ্যঃ। কত্তুরভিহিতত্বাৎ প্রথমা । 
পচ্যতে ওদনঃ। ভিদ্যতে কান্ঠম। অপাচি। অভেদি। ননু ভাবে 
লকারে কর্তৃ,দ্বিতীয়। স্যাদম্মাদতিদেশাদিতি চেন্ন। লকারবাচ্য এব কর্ত! 
কম্মবু। লিঙ্যাশিষ্যডিতি দ্বিলকারকারকাল্ল ইত্যনুবৃত্তেঃ ভাবে প্রত্যয়ে 

কর্শণব্বিতি। সৌকধ্যাতিখক়ং দো।তয়িতুমিত্যনুষঙ্গঃ । প্রায়েণেতি। ঘে ভিদিচ্ছিদিপ্রসৃতয় 

এককর্দ্দকান্তে অকর্প্নকাঃ। যে তু দ্বিকর্কান্তে সকর্নকা ইতি ভাবঃ। অবকর্ষুকত্হ্য ফলমাহ। 
ভাবে কর্তরি চেতি। ভাবে চাকম্মকেভা ইতুযত্তত্বাদিতি ভাবঃ। দ্বিকর্মকেষু কর্মণঃ কর্তৃত্ববিবঙ্ষায়া- 
মুদাহরণস্। মতি সাগরোহমৃতম্। "শ্বয়ং প্রছুক্ধেহস্ত গুণৈরুপন্থতা বনুপমানন্ত বশ্ুনি মেদিনীতি”। 
প্রভুদ্ধে ইত্তাত্র কর্মবৎ কর্মমণেতি প্রাণ্ুস্ত সকশ্মকাণমিতি নিষেধে দুহিপচ্যে।রিতি প্রতিপ্রহুতস্ত যকো 

ন ছুহন্গ,নমামিতি নিষেধঃ। উক্তপ্রয়োগান্ুরোধৎ। দ্বিকর্রকেযু গৌণন্ঠৈৰ কর্ণ কর্তৃত্ববিবক্ষ। ন 

মুখ্ন্তেতানঃ। তচ্চিন্তাম। অজ গ্রামং নয়তীত্যত্র মুখাকর্মমণঃ কর্তৃত্ববিবক্ষাদর্শনাৎ। অনত্রেদম- 
বধেয়ম্। অধিকরণত্বাবিবক্ষায়াং ব্রজে। গৌণকশ্মেতি রণদ্ি ব্রজে। গ্রাং শ্য়মেবেতি ভবতি। যদ 
তুব্রপ্রন্ত ন কর্ত্বং তদ। মুখ্যকর্মণোহপি কর্তৃত্ববিবক্ষা ভবতি। রুধ্যতে ব্রজে গৌঃ স্বয়মেবেতি। 
তথা গোরপাদানত্বব্বিক্ষায়।ং গৌর্দ হাতে পয়ঃ শ্বয়মেবেত্যাদি | 

বখন লৌকর্য্যাতিশয় প্রকাশ করিবার জন্য কর্তার ব্যাপার বিবক্ষিত না হইবে, 
তখন আপন ব্যাপারের স্বতন্ত্রতা হেতু অন্ত কারক ও কর্তৃসংজ্ঞা প্রান্ত হয়। তাহাতে 
এই হুইল বে, করণাদি থাকিলেও সম্প্রতি কর্তৃত্ব হেতু কর্তার এ্রতায় হইবে। 
সাধ্বসিশ্ছিনাত্বি। কাষ্ঠানি পচস্তি। স্থালী পচতি। কর্খের কর্তৃত্ব বিবক্ষায় সকর্শাজ 
থাকিলেও অবিবক্ষায় প্রায়ই অকর্মাক হয। এই জন্ত ভাবে ও কর্তার প্রতায় হইবে। 
পচাতে ওদঞ্জেন। ভিদ্যতে কাষ্ঠেন। বর্তায় কিন্ত-- 



৬৮৬ সিদ্ধা স্তকৌমুদী। 

চ কন্তুর্লকারেণানুপস্থিতেঃ। অতএব কৃত্যন্তখলর৫ধাঃ কর্্মকর্তরি ন ভবস্জি 
কিন্তু ভাবে এব। ভেন্তব্যং কুসুলেন। ননু পচিভিদ্যোঃ কর্স্থা ক্রয়! 
বিক্িত্তিদ্বিধাভবনঞ্চ । সৈবেদানীং কর্তৃশ্থি ন তু তত্তুল্যা। সত্যম্॥. 
কল্মত্বকর্ভুন্বাবস্থাভেদোপাধিকং তৎসমানাধিকরণক্রিয়ায়৷ ভেদমাশ্ঞএিত্য 

১1 কশ্মব্ কর্ণ ॥ বৎকরণং কিমর্থম। যথ! অব্র্গদতে প্রধুজামানে! ব্রহ্গদত্তশব্দঃ ব্রহ্মদ ত্তবঙ 

ইত্যর্থং বদতি। তথা কর্মেতু[চ্যমানেহপি কর্দবদিত্যর্থলাভাৎ। সভাম্। কর্ণ তুলাক্রিরঃ কত্ত! 
কর্মেত্যুচ্যম।নে কর্দসংজ্ঞ+ ইতার্থঃ স্তাৎ। তথা হি মতি অকন্মকব্যপদেশাভাবাৎ ভাবে শ্কারে। ন 
হ্াৎ। কিন্ত কন্মণি ৭ পহ্গাতে ওদনং ভিদাতে কাহমিভি। যদ্যপ্যয়ং প্রয়েগঃ সিদ্ধান্তে ইই 
এব তথাপি পচ্যতে ওদনেন ভিদ্যতে কাষ্ঠেনেতি তাবে নন্তাদিতি বোধ্যম। কর্মশব্দেনাত্র কর্ধাস্থত্রিয় 

লক্ষ্যত ইত্যাহ। কন্মস্থয়েতি। কর্পকারকস্থপনেত্যর্থ। কর্তর্বি শবিত্যতঃ কর্তরীত্যনুবত্তা প্রথময়! 
বিপরিণম্যতে । স চ বিশেধ্যস্তদাহ। তুল্যক্রিয়৷ কর্তোভি। কাধ্যাতিদেশোহয়মিতি । যদাপি শাস্তর।তি- 
দেশেংপি লক্ষাং সিধ্যতি তথাপি শান্ত্রপ্তাপি কধ্যার্থতয়। মুখ্যত্বাৎ কাঁর্যাতিদেশ এবাশ্রিতঃ। ভাবে 

লকারে ইতি। তত্র কত্তরনভিহিতত্বাদিতি ভ।বঃ। দ্বিলকারকাদিতি। ব্যত্যয়! বহুলং লিঙ্যা- 
শিষ্যঙিতি সংহিতয়া পাঠেহমুব্ারধ্ঠ পরসবর্ণেন জাতে লকারে তন্োপরি ল্ঘর়মত্ার্থথ। তেন 
লকারবাঢা; কর্তা কর্মবদিত্যর্থল/ভ।দ্যগাদিকমেব ভবতি ন তু দ্বিতীয়েত্যভিমতসিদ্ধিঃ। বত্র লকার- 
বাচাঃ কর্তী ভত্রৈব কশ্মবস্তামতি ব্যুৎপাদনস্ত ফলমাহ। অতএবেতি। ন ভবস্তীতি। লকারেণৈব 
'কণ্মকর্তরুপস্থানাৎ কৃতাদীন।ং প্রসক্তির্নাস্ত্য স্তার্থানামপ্রয়োগাৎ। লবিধেঃ পূর্ববং তু হুতরাং নাস্তি 
লক|রে।পস্থ।প্যকর্তরভ।বেন কর্শবত্বভাবাদিতি ভাবঃ। অন্রেদং বোধ্যম্। কৃত্যক্তথলর৫া ইত্যত্র 

ক্তগ্রহণং ত্যক্ুমুচিতং তন্ত কর্ম কর্তরি ইন্টত্বাৎ ভিন্নঃ কুণ্ুলঃ শ্বয়মেবেতি । বক্ষ্যতি চ স্বয়মপি সিনোতে- 
গ্রসকর্মমকর্তৃকম্তেতি বান্তিকে সিনে গ্রাস: স্বয়মেবেতি। নন্ু গত্যর্থ। কর্শকেত্য ব্র(বিবক্ষিতকম্াোই- 
কর্মাক। ইতি ন গৃহাতে দত্তবান্ ইত্যর্থে দত্ত; পক: ইত্যাপত্তেরিতি চেদ্ অত্রাঃ। লিনে।তেগ্রসকর্ধ- 
কর্তৃকন্তেতি নিষ্ঠ।'্কারন্য নকারবিধাবস[মর্থাদবিবক্ষিতকর্ম[ণোইপি কচিদ গৃহ্স্তে অগ্যথ। নিষ্ঠাত- 
কারন্তত্র নলভ্যেত তেন সিনে। গ্রাসঃ স্বয়মেব ভিন্নঃ কুগ্গুলঃ শ্বয়মেবেতাদি সঙ্গচ্ছতে ইতি । অন্তর 
কেচিদ্বদস্তি। লকারবাচা্তৈব কর্তৃঃ কর্ম্মবন্ে কম্মনৎ কশ্মণেত্যত্র বত্গ্রহণং ব্যর্থম। ন চ বর্ত 

ফল্মপংজ্ঞায়।ং ভাবে লক।রেো। ন স্যাদিতুভ্তমিতি বাচাম। কর্ণ; কর্তৃহবিবক্ষায়াং খাডুরকর্মাক 

ইত্যকম্মক।ৎ কর্তরীব ভাবে লকরন্ত নিববাধত্বাৎ। লকারবাচ্যস্ত কর্মস'জ্ঞায়।মপি কেবলকর্ত স্তদন- 
ভাপগমাৎ। ন[হিভাবে লকারঃ কর্তারং বক্তি। নচবৎকরণ।ভাবে কর্তও কর্মসংজ্ঞায়াং কর্তৃবা- 
পদেখ(ভ।ব।ৎ নমতে দও হত্যত্র ন ছুহন্সনমমিতি যকে। নিষেধেংপি শপ্ ন হ্যদ্ৎকরখে কৃতে তু 

০ শপ পপ স্পা স্পা শিপ শিস পপ পাপা পপ শত সপ 

১। যে কর্তার ক্রিয়। কর্মস্থ ক্রিয়ার তুলা হয়, "ই কর্তা কর্শবৎ হয়। এইটা 

কার্যাতিদেশ। অর্থাৎ এই সুত্র দ্বার। কর্মে যে নকল কার্য হয়, কর্তাতেও সেই সকল 
কার্যের অতিদেশ করিতেছেন ॥ তদ্দারা এই হইল যে, যক্, আত্মনেপদ, চিণ্, চিণবৎ 
ভাব ও ইট্ু এই সকলই হইবে । উক্তত্ব হেতু কর্তীয় প্রথমা হয়। পচ্যতে ওদম$.।. 
ভিদ্যতে কাষ্ঠম্। অপাচি। অভেদি। ভাবে প্রত্যয় করিলে এই অতিদেশ হেতু 
কন্তান্ দ্বিতীঝ। বিভক্তি হইবে, এইক্ধপ বল! হইবে, না। কারণ লকফারবাচা 
কাই কন্ধবৎ হয়। পন্যত্যয়ো। বলং লিগ্যাঁশিষ্যওঃ” এই সুত্রস্থ ২টা লকার হইতে 
একটা লকারের অনুবৃত্তি হেতু ভাবে গ্রত্যয় করিলে লকার খারা কর্ত'র উপাস্থতি 



কন্মকর্তৃতি্প্রকরণম্। ৩৮৭ 

ব্যবহার । 'কর্্দণেতি কিম্। করণাঁধিকরণাভ্যাং তুল্যক্রিয়ে পূর্ব্বোক্তে 
সাধবসিরিত্যাদৌ মা ভূ কিঞ্চ কতৃস্থিক্রিয়াভ্যে। মা ভূ গচছতি 
গ্রামঃ। আরোহতি হস্তী। অধিগচ্ছতি শাস্ত্ার্থঃ। ন্মরতি শ্রদ্দধাতি বা। 
ষত্র কর্ণ্মণি, ক্রিয়াকৃতে। বিশেষো দৃশ্যতে. যথা পক্কেযু তগুলেষু, যথা বা 

কর্তৃকার্যামপি গ্।দিতি বাচাম্। একসংজ্ঞাধিকারাদন্যত্র সংজ্ঞাদ্বয়সমাবেশাদিষ্টসিদ্ধেরিতি। ন তু 
তত্,ক্োভি। তুলাত্বং হি সাদৃশ্ঠং তচ্চ ভেদনিবদ্ধনম। নচ প্রকৃতে ভেদোইস্তি। কর্ণ; কতৃত-- 
বিবক্ষায়াং কর্মস্থফলরপক্রিয়।য়।৷ এব কর্তৃস্থত্বাৎ। তথা চ নুব্রমিদমসমঞ্জনমিতি ভাবঃ। বাস্তলিক- 
ভেদাভাবেপ্যৌপাধিকভেদো ইস্তীত্যাহ কর্প্মস্বেতি। কশ্বত্বকর্তৃত্বাবস্থয়োভেঁদন্ডস্তেদৌপাধিকম্। অনস্থা- 
ভেদনম।নাধিকরণং ক্রিয়াভেদমাশ্রিতোত্যর্থং। এবধফাবস্থাভেদেন ক্রিয়াভেন্বাৎ কর্শাস্থতক্রিয়াতুলাক্রিয়ত্বং 
কর্তরন্ঠীতি তাবঃ। করণাধিকরণভ্যামিতি । তুল্যক্রিয়ঃ কর্তেত্যেতাবত্যুচামানে অসিন। ভিনত্তি. 
স্থাল্যাং' পচতীতাদৌ করণাধিকরণয়োর্ষো বা।পারঃ ন এব ইদানীমসিঃ ছিনত্তি স্বালী পচতীত্যাদৌ 
কর্তৃস্থ ইত্যতিপ্রসঙ্গ: স্তাৎ গুন! ভূদিতার্থং । নচ কর্মত্বাবস্থানাং বিক্লিতাদ্দিরিব করণত্বাদ্যরস্থায়।মপি: 
স্থাল্যোবাযাপারো বস্তুতঃ সন্নপপি ধাতুন। নোপাত্ব ইতি কথমতিপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্। সাদৃশ্য প্রতি 

ফোগিক্রিয়ার! ধাতৃপাত্তত্বেনাবিশেধিতত্বাৎ। ন হোতম্মিন সুত্রে ধাতুপাতক্রিয়য়। তুলাক্রিয় ইত্যুক্তমস্তি 
যেন।তিপ্রসঙ্গো ন ভবেৎ। নন্ু তুল্যক্রিয়ঃ কর্ত। কর্মবদ্. ভবতীতুযুক্তে কেনেতা।ক।জ্ষায়।মনেকক।র- 
কোপস্থিতাবপি কন্মবদিতি প্রত্যাসত্তা ক্পণেতি লন্ভযতএবেত্যত আহ । কিঞ্চেতি। অধিগচ্ছতী- 
জ্ঞাদিশ্লোকন্তোভ্তরাদ্ধং তু “যৎ কৃপাধশতম্তশ্মৈ নমোহস্ত গুরবে সদা” । - নম্ু ফলং বাপারশ্চ ধাত্র্থ: স 
এব ক্রিয়াপব্জবাচাঃ। তত্র বাপারাশ্রয়ং কর্তী ফলাশ্রয়স্ত কন্ম। এবঞ্ পচিভিদিপ্রভৃতীন।ং গমিরুহি- 

গ্রভৃতীন্।ঞ: সকর্মমকত্বে ফলন্ত কর্মমনিঠত্বে চ তুল্যে কর্তৃস্থভাবকা গম্যাদয় ইতি কথং জ্ঞাতব্া। হত্যত 
আহু। যর কর্মণীতি। গ্রামেধিতি।. আরুঢালাক্রটহস্তিবু অধিগতানধিগতশাস্ত্র।ধেঘিত্যাদ।বপি, 

বৈলক্ষণ্যং নেপলভ্যতভে ইতি বোধ্যম্। কারিধ্যতে ইতি। স্ঠসিচ্সীযুভিন্ি বৈক্লল্িকঃ চিণদিট্।- 

পক্ষে খদ্ধনোঃ স্তে ইতি ইই। করিষ্যতে। এবং লৃঙি অকারিষ্যত অকরিষ্যত সিচশ্চিপুর্ষিটি অকারি 1. 
পক্ষে অকৃত। সীযুটশ্চিণদিটি। কারিষীষ্ট। পক্ষে কৃষীষ্ট। তাপি তু কারিতা কর্তী। যকৃচিণেস্ত: 
ক্রিয়তে ঘটঃ" স্বমমেব। অকারীতাদি। নৈতৎ সিদ্ধোদিতি। কর্মবৎ কন্মণেতি কন্মবত্ধং ন. 
সিধ্যেদ্বিতার্থঃ। এতেন পচতি পাকং কর্োভীতি বিবরণাদ।খ্য।তস্ত যত্বে শক্তিরিত্তি নৈয়ায়িকোক্তিঃ 

পরাত্ত।। করে।তের্যত্ৰার্থত্বে তু হতে ইতি যৎম্থকর্খকতাপি ন স্তদিতি। এতেনেতি। জ্ঞানস্ত 

হয়না, সুতরাং কন্ধকর্তুনাচ্যে কৃতাপ্রতায়, ক্ত প্রত্যয় ও খলর্থ প্রত্যয়, হইবে না, 
কিজ্ত কেবল ভাবেই হইবে । যথা, ভেত্তব্যং কুহ্ছলেন। পচ ধাত্র ও ভিদ ধাতুর 
কর্স্থ ক্রিয়। যে বিরিত্তি ও দ্বিধীভবন অর্থাৎ পচ ধাতুর কর্স্থানে ক্রিয়। বিক্লিত্তি ও 
ভিদ ধাতুর কর্ধস্থ ক্রিয়। দ্বিধাভবন, তাহ সম্প্রতি কর্তস্থ হইয়াছে, নতুবা তাহার 
তুল্য ক্রিয়! হযু নাই, এইরূপ বলি। সত্য। কর্মত্ব ও কর্তৃত্বাবস্থারূপ যে উপাধিভেদ 

উহ সামান্ভাধিকরণ ক্রিয়ার ভেদ আশ্রয় করিয়। তুল্যত্ব বাবহার করিয়াছেন । কর্শার্থ 
ক্রিয়ার তুল্য* এরূপ' বলিলেন কেন? করণ ও অধিকরণের সহিত তুল্য ক্রিয়া হইয়াছে: 
যাহার, তাদৃশ কভার সাধ্বসিঃ ছিনত্তি ইত্যাদি- স্থলে কর্্মনদ্ ভাব হইবে ন1।, গচ্ছতি 
গ্রামঃ । 'আীরোহতি “হস্তী। অধিগচ্ছতি শাশ্রীর্থঃ। স্মরতি শ্রাদ্দপাতি বা, যে, 



৩৮৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

চ্ছন্নেষু কাষ্ঠেু ৷ তত্র কর্খস্থ। ক্রিয়া নেতরত্র । ন হি পঞ্কাপরুতওুলেঘিব 
গতাগতগ্রামেষু বৈলক্ষণ্যমুপলভ্যতে । করোতিরুৎ্পাদনার্থঃ। উতুপত্তিশ্চ 

কন্স্থ।। তেন কারিষ্যতে ঘট ইত্যাদি । যত্বার্থত্বে তু নৈতৎ সিদ্ধ্যেছ। 
ভ্তানেচ্ছাদিবদ্যত্ৃশ্য কতৃস্থত্বাৎ। এতেন “অনুব্যবশ্যমানেহর্থে” ইতি 
ব্যাখ্যাতম্। কঞ্জুস্থত্বেন যগভাবাচ্ছ্যনি কৃতে ওলোপে চ রূপসিদ্ধেঃ। 

কর্তৃস্থত্বাভ্যুপগমেনেতার্থঃ। যগভাঁবাদিতি। সতি তু যক্যনুব্যবসীয়মান ইতি স্যাদিতি ভাবহ। 
ওলেপ ইতি । ওত: শ্টনীতানেন। ননম্ু কশ্মবত্বভাবে কথমিহ শানজিত্যত আহ। তাচ্ছীল্য।দ।(বিতি। 

নত্বিতি। শানচ ন ভবতি ইতার্থঃ। দেবদওযগ্জঞদত্ত।বান্যেস্যং স্পৃশত ইতাত্র তয়োরেব কর্ত্বং কর্তৃত্বং 
চাত্তি ইতি বর্তৃগ্থক্রিয়।য়ঃ কর্তৃস্থত্বাৎ কর্মবস্তাবপ্রাপ্তিম।শঙ্কাাহ। সকন্মক।ণামিতি। ন চাত্র 
দেবদত্তে। ধজ্জদত্তং স্পূশতি যজ্ঞদত্তস্ত দেনদত্তমিতি ক্রিয়াভেদে।হবশ্মা শ্রয়িতব্যঃ। তখা চ ম্বনিষ্ঠাং 

ক্রিয়।ং প্রতি কর্তৃত্রম্ ইতরক্রিয়।ং প্রতি তু কর্মত্বং ভবতি। অন্যথা দ্বয়োরপি কর্তৃত্বমেব স্তাৎ। ইমৌ৷ 
গঙ্গ।ং স্পূশত ইত্যত্র যথা । এব কর্মস্থত্রিয়ায়ঃ কর্তৃস্থত্বাভাবাৎ কম্মবন্ভাবেো ন প্রাপ্পোতি। নচ 
সংযে।গন্ত ছিষ্টত্বাৎ কম্মস্থফলস্ত কর্তৃহত্বচ্চান্তোবেতি শঙ্ক্মূ। তত্রন্নিরপিতসংযে।গন্য ভিন্নত্বাৎথ। 

অন্থথ। ফলব্য।প।রয়ো রেক।শ্রয়ত্বে সকন্নকত্বমেব ন লভ্যেত। কিঞ্চ রুহিগমো।3 কর্তৃস্থক্রিয়ত্বাদ।রে।হতে 

হস্তী গচ্ছতি গ্র।ম ইত্যত্র কন্মানস্তাবে। নেতি ভাষ্াকৈয়ট।দিসল্মতম্। তথা চ সংযোগরূপফলন্ত সর্বত্র 
তুলাতয়। রুহিগমিভ্যাং স্পৃশেটৈবয়র্ঘ্যং হুরুপপাদমিতি নাএ কর্খুনস্তপ্রসক্তিরিত্যুদ।হরণাস্তপ্নমাহ । 
অজেতি। শ্রীমং নয়তীতি । ইহ প্রতিষেধাভাবে যক্ স্তাৎ জ্িয়।ফল) কর্তৃগা মিত্বেৎপ্যাত্মনেপদং 

হ্াাদিতি ভাবঃ। নম্থিহ।পি কন্মণি ক্রিয়াবূতে। বিশেষে। নোপলভাত ইতি কর্মসক্রিয়ত্বং ছুরুপ- 

পামিতি চেদ অত্রাহঃ। ক্রিয়কুতবিশেষেপলম্তন্থপলম্তবছুদ্দে্িতাপি নিয়ামিকা। যত্র কর্ধন্থ।ং- 

শহ্যোদ্দেগ্ঠতা সা কর্স্থকিয়া যর তু ন্যাপার।ংশশ্ত সা কর্তৃস্থেতি। তথ হি। দর্শনারোহণাভ্যাং 

বিষয়ে ম্যগ্ভূতে 5 [বিশেষানুপলশ্তাৎ কর্তৃপ্ঘতা। উদ্দেশানুরোধাচ্চ । অহং পশ্ঠেরমিত্যুদ্দেশে। ন ত্বয়ং 

বিষয়ে ভবছিতি। এনমহমুপগি গচ্ছেয়মিত্যুদ্দেশে। ন তু হস্তিনে। স্যগ্ভ।বো ভবত্বিতি। উধ্বদেশ- 
ংষোগ।নুকুলব্য।পারবিশেধ উপরি গসনং তদেব রুহেরর৫থ:। ন তু ন্যগ্ভাবমাত্রম। বৃক্ষস্ত শাখাং 

হন্ত।ভ্যামবনময়ত্যপি ভূমিষ্ঠে পুরুষ আরো হতীত্যপ্রয়োগাৎ। অতএব হি যদ্দি তু পরং ছন্দসীত্যত্র 

ভাষ্ং রুহির্গত্যর্থ ইতি। অতএব চাগোহস্তি হৃত্তিন হস্তিপকান্ত/নারোহয়তি মহামাত্র ইত্যাদ্ি- 
প্রয়োগেষণৌ কর্তণোঁ বর্ধন্ধং সঙ্গচ্ছতে । পচিভিদ্যেস্ত বিক্রিতিদ্বিধ(ভবনরূপো। বিশেষঃ কর্দবি 

কর্মে ক্রিয়াকত বিশেষ দৃষ্টি হয়, যেমন পক্েষু তঙঙুলেু অথবা যেমন ছিন্নেষু 
কাষ্ঠেফু সেইরূপ উক্ত কর্মে বিদ্যমান ক্রিয়াই কর্ম! ক্রিয়া, অগ্তত্র নহে। 
পক্কাপক তুলে যেরূপ বৈলক্ষণা দেখা যায়, সেইরূপ গতাগত গ্রামে বৈলক্ষণ্যের 
উপলব্ধি হয় না। কৃধাতুর অর্থ উত্পাদন এবং উৎপত্তি ক্রি! কর্মস্থ1, তাহাতে 
কারিধাতে ঘটঃ ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হইল। বত্রীর্থ হইলে কারিষাতে ঘটঃ ইত্যাদি 
পদ সিদ্ধ হয় না। কারণ জ্ঞান ও ইচ্ছা ইত্যাদির স্তায় যত্বের কতৃম্বত্ব আছে। 
অতএব “অন্ুব্যবস্তমানেহর্থে” এইদ্ধপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কর্তৃতম্বত্ব হেতু 
যকের অভাব, শ্ঠন্ পশ্চাৎ এবং ওকারের লোপ করিলে উক্ত অন্ুব্যবস্তমান 

এইরূপ পদ সিদ্ধি হইয়াছের। এই হেতু ( কর্লত্বাভাবে এস্বানে শানছ 



কম্মকর্তুতিউ্প্রকরণম্। ৩৮৯ 

তাচ্ছীল্যাদাবয়ঞ্চানশ্ নত্বাত্ানেপদম্। সকর্ন্মকাণাঁং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ । ০। 

অন্যোন্তং স্পৃশতঃ। অজা গ্রামং নয়তি। ছুহিপচ্যোর্ববহুলম্। সকর্্- 

কয়োরিতি ব্যাচ্যম্। 

২। ন দুহ সনমাং যকৃ চিণেই। ৩। ১। ৮৯। 

এষাঁং কর্মমকর্তরি যক্চিণৌ ন স্তঃ। দুহেরনেন যক এব নিষেধঃ। 
চিণ্ তু বিকল্লিষ্যতে | শপ্লুক্। গৌঃ পয়ে। ছুক্গে। 

৩। অচঃ কন্মকর্তরি। ৩। ১। ৬২। 

অজন্তাৎ চ্রেশ্চিণ্ বা স্যাৎ কন্মকর্তিরি তশব্দে পরে । অকারি, অকৃত। 

৪1 ছুহশ্চ। ৩1 ১। ৬৩। 

অদোহি। পক্ষে ঝঃ। লুগেতি পক্ষে লুক্। অছুগ্ধ, অধুক্ষত। 
উদ্ুন্দরঃ ফলং পচ্যতে । স্থজিযুজ্যোঃ শ্যংস্ত । ০। অনয়োঃ সকম্মকয়োঃ 
কর্তী বহুলং কন্মব। যগপবাদশ্চ শ্যন্বাচ্য ইত্যর্থঃ। স্থজেঃ শদ্ধোপপন্নে 

দৃষ্টন্তুদ্দেশেনৈব কারকবা।পার ইতি কর্মস্ক্রিয়ত্বাৎ পচ্যতে ওদনঃ ভিদাতে কাঠমিতাত্র কন্মবস্তাবো 
ভবত্যেৰ অজ! গ্রামং নয়তীত্যত্রাপি কর্ধস্থাংশস্ত সংযোগন্তেদেস্যতা ন তু ব্যাপারাংশস্তেতি কর্ম- 
বন্তাবে প্র।প্তে প্রতিষেধোহয়মাবশ্ঠাক ইতি দিক। ছুহিপচ্যেরিতি। দ্বিকম্মকত্বাদনয়ে।রেকস্য কর্মণঃ 
ফর্তৃত্ববিবক্ষায়ামপি সকর্শকত্বান্নিষেধে প্রাপ্তেহয়মারস্ত;। গৌঃ পয়ে। দুগ্গে ইতি। অত্র কর্মববন্তাবেন 

আত্মনেপদং নিত্যং গৌণে কন্মণি ছুাদেরিতুযুক্তত্বাৎ মুখ্যকর্শাণ: কর্তৃবিবক্ষায়।ং পরো গাং ছুদ্গে ইতি 
নে।দাহৃতমিত্যহুঃ। এবঞ্ প্রধানে নীহকৃধহ।মিত্যুক্তত্বাৎ তুল্যন্ায়েন ন্যাদীনাং মুখাকন্ধণ এব 
কত্তৃত্ববিবঙ্ষেতি ফলিতম্। 

৩। অঃ কর্ম । চিণ তে পদ ইত্যতশ্চিণতে শব্দাবনুবর্ভেতে। দীপজনেতাতোহম্থতরস্তামিতি চ 
তদাহ। অজন্ত।দিত্যাদি। অচঃ কিম্। অভেদি কাঁ্ঠমত্র নিত্যং চিণ। কন্মকর্তরি কিম অকারি 
ঘটঃ কুলালেন। অত্রপি নিত্যমেব । 

কিরূপে হইল? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন )। এখানে তাচ্ছীল্যাদি অর্থে চাঁনশ্ হইল, 
আত্মনেপদ হইল ন1। সকর্্মক ধাড়র কর্তার কর্মবন্ভাব হইবে না। যথা, অন্োন্তং 
স্পৃপতঃ | অজা গ্রামং নয়তি। সকর্্মনক দুহ ধাতু ও পচ ধাতুর যে কর্তা, তাহার 
কর্মবদ্ভাঁব বহুল হয়। অর্থাৎ কোথাও হইবে কোথাও হইবে না। 

২। হুহ, ম্ ও নম ধাতুর উত্তর কর্মকর্তৃবাচ্যে যকৃ ও চিণ্ প্রত্যয় হয় ম। 
এই ত্র স্যর উভয় ধাতুর কেবল যকৃই নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু চিণ্ বিকল্পে ইচ্ছ! 
করেন। শগ্চের লুক। গৌঃ পয়ে। হুগ্ধে। | 

৩। কর্মকর্তৃবাচ্যে তঁ শব্দ পরে থাকিলে অজন্ত ধাতুর উত্তর যেছি তাহার স্থানে 
বিকল্প চিণহয়। 



৩৭৯৩ সিঙ্গা ম্তকৌমুদী 

কর্তর্য্যেবেতি বাচ্যম্। ০। স্জ্যতে অজং ভক্তঃ। শ্রঙ্গয়া নিষ্পাদয়- 
তীতার্থঃ। অসর্জ্জি। যুজ্যতে ব্রক্মচারী যোগম্। ভূষাকর্্মকিরাদিসনাং 
চান্াত্রাত্মনেপদাৎ্ড। ০। ভূষাবাচিনাং কিরাদীনাং সন্নস্তানাঞ্চ যক্চিণো 
চিণৃদিটু চ নেতি বাচ্যমিত্যর্থঃ | অলম্কুরূতে কন্ঠা। অলমকৃত। অব- 

কিরতে হস্তী। অবাকীষ্টা। গিরতে। অগীর্ট। আন্রিয়তে | আদৃত ॥ 
কিরাদিজ্তরদাদ্যন্তর্গণঃ॥ চিকীর্যতে কটঃ। অচিকীর্ষিষউ । ইচ্ছায়াঃ কর্তৃস্থ- 
ত্বেছপি করোতিক্রিয়াপেক্ষমিহ কর্মমস্থক্রিয়াত্বম্। 

৫1 নরুধ2। ৩1 ১।৬৪। 

অস্মাৎ চেস্চিণ ন। অবারুদ্ধ গৌঃ। কর্ম্মকর্তরীত্যেব। অবারোধি 
গোর্গোপেন । 

৪1 দুহশ্চ। কর্পকর্তবীতোব। অদোহি গৌর্গেপেনেত্যত্র তু নিতাম্। উদুম্বরঃ ফলমিতি। 
কাল: উদুন্বরং ফলং পচতীতি স্থিতে। গৌণকর্শণ উদুম্বরস্য কর্তৃত্বিবক্ষাযামিহ কর্মবস্তাবঃ। নন্ু 

প্বিকশ্্রকেধু পচেরপ্রাম।ণিকঃ পাঠ হতি যে বদস্তি তেষাময়ং গ্রন্থঃ কথং সঙ্গচ্ছতে ইতি চেদ্ অত্রান্থঃ। 
উদুম্বরঃ ফলং পচত্তীত্যত্র কর্মবৎ কর্্মণেতান্তা প্র।প্ডো ছুহিষজ্যোরিত্যনেন কর্মবস্ভাবে! বছুলং বিধীয়তে 

সথজিুজ্য(রিবেতি ন কাপ্যন্ুপপত্তিরিতি । স্থজিযুজ্যোষ্ঠংস্ । শ্ঠলেনিন্বমছ্যদাত্তার্থস। ঘকি তু 
তাস্তনুদ[ত্েত্যাদিনা লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে কৃতে যক উদাত্তত্বং আঅয়েত। শ্রদ্ধোপপন্ন ইতি। 
অশ্রদ্ধাধুক্তে কর্তরি তু যগেব। ভূষ।কর্মেতি। কর্দমশব্দঃ ক্রিয়বাচীত্যাহ। তৃষাবাচিন।মিতি। 
অন্তত্রেতি। আক্সনেপদ।দগ্ভন্ত নিষেধঃ। আত্মনেপদমেব ভবতীত্যর্থশদেতদাহ। অবাকীষ্টেতি। 

লিঙ্সিচোরিতি বেটু। আদ্রিয়ত ইতি । তুদাদিত্ব।চ্ছেরিশযগ্রঙ্ক্ষু ইতি রিডি ইয়ড। আদৃতেতি ॥ 
উশ্চেতি কিন্বম্ * ত্রস্বাদঙ্গাদিতি সিচে! লোপঃ। 

«| ন'রুধঃ। চিণ তে পদইত্যতশ্চিণনুবর্ততে । অচঃ কন্মকর্তরীতাযতে।হমুবর্তনদাহ॥ কর্শ- 

কর্তধ্োবেতি। অতগ্তেতি। তপস্তাপস ইতানুষজাতে । 

৪1 কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে ত শব্দ পরে থাকিলে ছহ ধাতুর উত্তর চিস্থানে বিকল চিণ্ 
আদেশ হয়। অদোহি। পক্ষে ক্স হয়। “লুগ্বা” এই সুত্র দ্বার। পক্ষে লুক্ হয়। 
অহুপ্ধ। অধুক্ষত। উহ্ম্বরঃ ফলং পচতে । (কাল উদুন্রং ফগং পচতি এইরূপ 
থাকিলে গৌণকর্্ম উহ্ম্বরের কর্তৃত্ব বিবক্ষায় এই উদাহরণ) সকর্্মক স্থজ ধাতুর 
ও যুজ ধাতুর কর্ত। বিকল কর্মবৎ হয় এবং সকলের অপবাদ শ্তন্ হয়। স্থজ ধাতুর 
কর্তা শ্রদ্ধ। উৎপন্ন হইলে কর্ম্দসৎ হুয় এবং শ্ান্ হয়। ০। স্যজাতে অ্রজং ভক্তঃ | শ্রদ্ধয়া 
নিষ্পাদয়তীত্যর্থ:। অসর্জি। যুজ্যতে ব্রহ্মচারী যোগম্। তৃষাবাচক যে কু প্রভৃতি 
ধাতু তাহাদিগের এবং সন্ প্রত্যয়াস্ত যে সকল ধাতু তাহাদ্দিগের উত্তর কৃ, চিণ্ঃ 
চিণ্বস্তাব ও ইট্ু হয় না।০। অরম্কুরুতে কন্তা। অলমকত | . অবকিবতে হস্তী। 
অবাকীর্টদ। ক্ প্রভৃতি ধাতু তুদাদিগণীয়। চিকীর্যতে কটঃ। অচিবার্ধীষ্ট । ইচ্ছ! 
কর্তৃস্থ হইলেও করোতি এই ক্রিয়! অপেক্ষ। করিয়া কর্মন্থ ক্রিগ্াত্ব হইল । অতএর! 
চিকীর্ধতে এখানে মাস্বন্পদ দিদ্ধ হইল। 



কর্ম্মকর্তৃতিঙ্প্রাকরণম্। ৩৯১ 

৬॥ “উতপস্তপঃকর্্মকন্তৈব । ৩। ১1 ৮৮। 
কর্তা কর্ম স্যাু। বিধ্যর্থমিদম। এবকারস্ত ব্যর্থ এবেতি বৃত্ত্য- 

ুসারিণঃ। তপ্যতে তপভ্তভাপসঃ । অঞ্জয়তীত্যর্থঃ। তপোহনুতাপে চেতি 
চিণ্নিষেধাশ্ড সিচ। অতপ্ত। তপঃকশ্মকন্তেতি কিম্। উত্তপতি স্থুব্ণং 
স্থবর্ণকারঃ। দন ছুহস্স,নমাং যক্চিণৌ” প্রন্সুতে। প্রাস্সাৰিষউ, প্রান্সোষট। 
নমতে দণ্ডঃ। অনংস্ত । অন্তর্ভাবিতণ্যর্ধোহত্র নমিঃ। যক্চিণোঃ প্রতিষেধে 
হেতুমপ্রিহশ্রিজঞ্ামুপসংখ্যানম্ । ০1 কারয়তে। অচীকরত। উচ্ছয়তে 
দণ্ড: উদ্শিশ্রিয়ত । চিণুদিট্ তু স্তাদেব। কারিষ্যতে। উচ্ছায়িষ্যতে | 
ব্রতে কথাম্। অবোচত। ভারদ্বাজীয়াঃ পঠস্তি। “ণি শন্থিগ্রন্থিব্র এ. 
তনেপদাকণ্মকাণামুপসংখ্যানম্” ॥ ০। পুচ্ছমুদস্তাতি। উৎপুচ্ছয়তে গৌঃ । 
অন্তর্ভাবিতণ্যর্থতায়াম্। উৎপুচ্ছয়তে গাম্। পুনঃ কর্তৃত্ববিবক্ষায়াম্। 

৬। ন দুহশ্র। নন দেফিপর্য্যায়ত্বেন শ্লৌোতেরপিদ্বিকর্্মকত্বাদেগ।রূপকর্শ্বণঃ কর্তৃত্ববিবক্ষারামপি 
পর়োরূপকর্মনণো বিদ্যমানত্বাৎ সকন্নক।ণাং প্রতিষেধেন যক্চিপোঃ প্রাপ্তিরেব নান্তীতি চেদ্ অত্রাহঃ। 
বৎনাদিয়োগেন ক্ষীরপ্রশ্রবণানুকুল। উৎকণ। স্ধাতোরর্থ: সা চ গো নিষ্ঠা। নব, প্রশ্রবণে ইতাত্রাপি 

করণে ল্যুই। প্রন্থুয়তেহনেনেতি প্রস্রবণং স। চোৎকঠ1। স্বয়ং প্রহুদ্ধেহস্ত গুণৈরুপন্থত। বস্ুপমানত্ত 
বসুনি মেদিনীতি প্রয়োগে উপস্মতা উৎকঠিতেত্যর্থঃ। বৎস গাং প্রন্নোতি উৎকঠরতি। অন্তর্তাবি- 
বণ্যরধঘোত্র স্নোতিঃ। গোঃ বর্তৃত্ববিবক্ষারাং প্রন্তে গৌরিতি | প্রান্মবিষ্ঠেতি। চিপদিটু। নচ 

৫। কুধ দাতুর উত্তর যে চি, তাহার স্থানে চিণ্ আদেশ হয় না। অনারুত্ধ গৌঃ। 
এখানেও কর্মনকর্তৃনাচ্যে বলিতে হইবে । অবাঁশোধি গৌর্গোপেন। | 

৬। তপস্তাকর্মক তপ ধাতুর কর্তা কর্ম্মবৎ হয়। এই স্বত্রটী বিধার্থ। এব- 
কারের কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং বুত্তযন্থসারি আচার্যযগণ উহ ব্যর্থ বলেন। যথা, 
তপ্যতে তপ্তাপসঃ। অর্জরতি ইত্যর্থঃ। “তপোহন্ুতাপে চ* এই সুত্র দ্বারা চিণ 
নিষেধ হেতু সিচ্ হইবে। অন্স্ত তপঃকর্শক না হইলে যথা, উত্তপতি স্থবর্ণং স্বর্ণ কারঃ। 
“ন তুহ নন নমাং যক্ চিণৌ” এই নুত্রত্বারা যক্ ও চিণ্ প্রত্যয়ের প্রতিষেধ হয়। 
প্রশ্তে। প্রান্গাবিষ্ট । প্রাঙ্োষ্ট। নমতে দওঃ। অনংস্ত। অন্তর্ভাবি ণিঅস্তার্থ 

. এখানে নম ধাতু । যক্ ও চিণ্ প্রত্যয়ের প্রতিষেধ বিষয়ে “হেতুমগ্রিচ্ শ্রি ক্র ঞ্ামুপ- 
খ্যানম্* এই বাণ্তিক দ্বার। হেতুমৎ পিজস্ত ধাতু এবং শ্রি ধাতু ও বর ধাতু ইহাদের 

যকৃ ও চিণের প্রতিষেধ হইবে । কারয়তে। অচীকরত। উচ্ছু়তে দণ্ডঃ | উদ- 
শিশ্রিয়ত। ষ্টিণৃৎ ইট্হইবে। কারিষ্যতে উচ্ছিরিষাতে। ব্রতে কথা । অবোচত। 
ভারদ্বাজীয় ধ্মাচার্যযগণ এইরূপ পাঠ করেন, যথা, “ণি অস্থি গ্রন্থি জঞাত্মনেপর্দাকর্্মকাণা- 
সুপসংখ্যানম্” এই বাতিক স্থত্র দ্বারা শিক্স্ত ধাতু এবং শ্রস্থগ্রস্থ ও বরঞ্চ ধাতু ও আত্মনেপদী 
অকর্ধক ধাতু এই দমকল ধাতুন উত্তর মক্ ও চিণের প্রতিষেধ হুইবে। পুঙ্ছনুদন্ততি 



৩৪২ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

উৎপুচ্ছয়তে গৌঃ। উদদপুপুষ্ছত । যকুচচিণেঃ প্রতিধেধাচ্ছপ্চডৌ | 
আসছি গ্রন্থ্যো রাধৃষীয়ত্বাপ্নিজভাবপক্ষে গ্রহণম্ | গ্রন্থতি গ্রস্থম্॥। শ্রন্থতি 
মেখলাং দেবদত্তঃ। গ্রন্থতে গ্রন্থঃ | অগ্রন্থিষ । শ্রন্থতে। অশ্রন্থিষ্ঠ। 
ক্রৈয়াদিকয়োস্ত । শ্রর্থীতে। গ্রথ্থীতে। স্বয়মেব বিকুর্ববতে সৈদ্ধবাঃ | 
বল্গন্তীত্যর্থঃ। বেঃ শব্দকন্মণোহকন্মকাচ্চেতি তগ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ্থ 
পুনঃ প্রেবণত্যাগে। বিকুর্বতে সৈন্ধবাঃ। ব্যকারিষ্ট। ব্যকারিষাতাম্। 
ব্যকারিষত। ব্যকৃত। ব্যকৃষাতাম্। ব্যকুষত। 

৭ কুষিরঞ্জোঃ প্রাচাং শ্যন্পরন্মৈপদঞ্চ | ৩। ১। ৯০ | 
অনয়োঃ কম্মণকর্তিরি ন যক্ কিন্তু শ্যন্ পরস্মৈপদঞ্চ। আত্মনেপদাপ- 

বাদঃ। কুয্যতি, কুষ্যতে পাদঃ। রজ্যতি, রজ্যতে বস্ত্রমূ। যগবিষয়ে তু 

নাস্ত প্রবৃত্তি । কোধিষীষ্ট। রংক্ষীষ্ট। ইতি কম্সকর্ততিউ্প্রক্রিয়া। 

চিথি নিষিদ্ধে চিণদিডপি ন শ্যাদিতি শঙ্কামূ। চিণদিত্যনেন হি চিণীব কাধ্যমতিদিগ্ঠতে। নচ 

চিণ, নেত্যুক্তা মোহতিদেশে। নিষেদ্ধ” শক্যতে যেন চিণ,দিটে নিষেধ? স্যাৎ। প্রান্নোষ্টেতি। স্ঘকমে।র- 
নাআ্মনেপদনিমিন্ত ইতি নিয়ম।দ্বলাদিলক্ষণ ইট ন। নম.ত দণ্ড হতি। ইহ নমিতানমিতয়োরবিধশেষ- 

দর্শন।দুদ্দেশ।নুরোধাচ্চ কম্মস্ক্রিয়ত্বমন্তি কর্মস্থাংশ্য নমনস্য উদ্দেগ্ঠতা ন তু তদনুকুলব্যাপারস্তেতি 
কন্ম বন্ত।বশ্য প্রাপ্তিরস্তীতি ভব” । অচীকরতেতি। চিণি প্রতিযিদ্ধে ণিগ্ীতি চঙ্। শিশ্রস্থীতি ণেঃ 

সমান্তগ্রহণন্ত ফলমহ। পুচ্ছমুদস্তভীতা।দি । পুছভাগ্েতি ণিড্। আত্মনেপদবিধৌ যোহক কত্ত 

মুদ।/হরতি। বিকৃর্ববতে সৈদ্ধব। ইতি। 
৭। কুষিরঞ্রোঃ। ন ছুহন্বনমামিতাতো! নেতি বর্ততে তদাহ। ন যগিতি। কিন্তু শ্ঠান্নিতি 

তন্মিন্নেব বিষয় ইতি ভাবঃ। ন গির। গিরেতিক্রয়াদিতাদে। গিরং কৃত্ব। গেয়মিতাত্র গিরাপদং প্রতিযিধ্য 

রাপদং বিধীর়মানং গিরাপদগ্থানএব যথা ভবত্যেবমিহাপি যকঃ প্রতিষেধং কৃত্বা বিধীয়মানঃ হ্যন্ 

. তদীয়ে স্থানএব ভবতি। অতো ব্যাচ্ট্রে। যগবিষয়ে ভু নান্তেতি। শ্ঠন। সন্গিয়ে'গশিষ্টং পরস্মৈপদং 
শ্যনভবে ন ভবতীত্য।ত্নেপদমেবোদাহরতি । কোষিষ্যতে। অকোবধিষাত। রজ্ষ্যতে। ররঞ্জ। 

উৎপুচ্ছয়তে গৌঃ। যেখানে ণিচের অর্থ অন্তুতি হইবে, সেখানে উৎপুচ্ছয়তৈ গাম্। 
পুনর্ব্বার কর্তৃত্ব বিবক্ষা করিলে উৎপুচ্ছর়তে গৌঃ ॥ উদপুচ্ছত। যক্ ও চিণের 

প্রতিষেধ হেতু শপ্ ও চঙ্হইবে। শ্রন্থ ও গ্রন্থ ধাতু আধৃষীয়ত্ব হেতু ণিচের অভাব- 

পক্ষে এই প্রতিষেধ গ্রহণ বুঝিতে হইপে। শ্রন্থতি মেখলাং দেবদভ্তঃ। শ্রস্থতে। 
অশ্রন্থি্ঠ। গ্রন্থতি গ্রন্থং গ্রন্থতে গ্রন্থঃ । অগ্রন্থিষ্ঠ । ক্র্যাদি পঠিত এ ছুই ধাতুর 

কিন্তু শ্রথীতে। গ্রথীতে। এইরূপ হইবে। স্বয়মেব বিকুর্ববতে সৈদ্ধবাঃ বন্স্তি 
ইতার্থঃ। “বেঃ শব্দক্ণ; অকণনক।চ্চ” এই শূত্র দ্বারা আম্মনেপদ হয়।' অন্র্ভাবি 
শ্যর্থের পুনর্বার প্রেরণাংশ ত্যাগ করিলে “বিকুর্বতে সৈন্ধবাঃ” এইরূপ প্রয়োগ হইবে। 

ব্যকারিঞ্ট। ব্যকারিধাতাম। নাকারিষত। ন্যকৃত। বাকুষাতাম্। ন্যক্কষত। 



রি 
গথ লকারাথ প্রকরণখু । 

১। অভিজ্ঞাবচনে লুট । ৩। ২। ১১২। 
স্রৃতিবোধিন্গুপপদে ভূতামদ্যতনে ধাতোল্ট্ স্যাৎ। লডৌহপবাদঃ | 

ক্থারসি কৃষ্ণ! গোকুলে বতস্তাম2 । এবং বুধ্যসে চেতসে ইত্যাদ্িযোগেহপি। 
তেষামপি প্রকরণাদিবশেন স্মৃতৌ বৃত্তিসস্তবা্। 

২। মযদি। ৩। ২। ১১৩। 
যদ্যোগে উতক্তং ন। অভিজানাসি কৃষ্ণ ! যদ্ধনে অভ্র মহি। 

৩। বিভাষা সাকাঞ্ষে। ৩। ২। ১১৪। 
উক্তবিষয়ে জট্বা স্যাঁৎ। লক্ষ্যলক্ষণভাবেন সাকাগুক্ুশ্েদ্বাত্র্থ। স্মরসি 

কৃষ্ণ! বনে বতস্যামস্তত্র গাশ্চারয়িষ্যামঃ। বাসো লক্ষণং, চারণং লক্ষ্যম্। 

জরপ্রি। অরজ্ষাতে। ইত্াদাপি জ্ঞেয়ম্। শ্ঠিন্পক্ষে কৃষাপ্তীত্যত্র নমিত্যং নুম। য্পক্ষে তু আচ্ছী- 

লঙ্যোরিতি বিকপঃ। স্বরে বিশেষে হপ্যস্ত্যেব ইহ প্রকরণে ভিদ্যতে কাট্টং স্বয়মেবেতি বৃত্তাদে। গ্রধুজাতে 
তত্র হ্বয়ং শব্ধঃ করণার্থকে। জ্ঞেয়ঃ। আত্মনা করণেনেতি। কর্মতে তু কর্মণি লঃ স্তাৎ। শ্পষ্টং 
চেদং কৈয়টাদেৌ। ইতি কর্নকর্তৃপ্রকিয়]। 
১১1 অতিজ্ঞা। ভূতে ইত্যধিক্রিয়তে । অনদাতনে লঙিত্যতঃ অনদ্যতন ইতি বর্ততে। অভিজ্ঞ! 

স্বৃতিঃ স। উচাতে বোধ্াতেহনেনেতি বিগ্রহন্তদহ ॥। ন্মতিবোধিনীতাদি। বত্ম্তম 'ইতি। অবসা- 

মেতার্থঃ। পন্ঠ মুগো ধাব্তীত্যত্র বাক্ার্থরূপম্গকর্তকধাঁবনমিব ম্মরসীতাত্র গৌফুলাধিকরণকাম্মৎ- 
কর্তৃকতুতানদাতনব(সো বকা: কর্ম কৃষ্ণেতি সম্বোধনং স্মরণক্রিয়ায়।ং বিশেষণম্। তথ] চ পূর্বেধোজ্ত- 
দিবামকপ্মকং শ্মরণমিতি ফলিতো হর্থ2। 

২। নধদি। লটঃ প্রতিষেধে উৎসর্গো লঙ। 

৭। .কষিধাতু ও রঞ্জ এই ছুই ধাতুর উত্তর কর্ধকর্তবাচ্যে যক্ হয় না, কিন্ত 
স্ন্ হয় এবং পরন্মৈপদ হয়। এই সুত্র আত্মনেপদের বিশেষক। যগা, কুষাতি কুষ্যুতে 
পাদঃ। রজাতি রজাতে বন্ত্রম। যকের অবিষয়ন্তলে ইহার প্রবৃত্তি হইবে ন1। 
ক্রোবিষীষ্ট। রংক্ষিষ্ট। ইতি কর্ম কর্তৃতিড্ প্রকরণম্। 
.. ৯ উপপদ স্বতিবোধক হইলে ভূতকালীন অনদাতন অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর 
জট্ হয়। এইটা, লঙের অপবাদক | ষথ' স্মরসি কৃষ্ণ ! গোকুলে বত্স্যাম: এইবপ বুধ্যসে 
চেতসে ইত্যাদি পদের প্রয়োগে ৪ ধাতুর উত্তর লৃট্ হয়। তাহাদেরও অর্থাৎ বুধাসে 
চেতসে ইত্যাদি,পদেরও প্রকরণাদি বলে স্মৃতিবিষয়ে বৃত্তি সম্ভব হয়। 
এ) যৎশবের যোগে উক্ত বিয়ে ল্ট্ হয় না। অভিজানাসি কৃষ্ণ! বন্ধনে 

অনু, মি 1 | 

| ক (৫*) 



৩৯৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

পক্ষে লঙ়। ফচ্ছব্দমযোগেহপি “ন যদীতি” বাধিত্বা পরর্াদ্বিকৃল্পঃ । পরোক্ষ 

লিটু। .চকার। উন্ভমপুরুষে চিভবিক্ষেপা দিনা পারোক্ষ্যম্। পস্থপ্তোহহং 

কিল বিললাপ” । “বহু জগদ পুরস্তান্তস্া মন্ত। কিলাহম্”। অত্যন্তাপহৃবে 
লিট বক্তব্যঃ | ০। কলিঙ্গেঘবাসীঃ। নাহং কলিঙ্গান্ জগাম। 

৪1 হ্ শশ্বতোর্লঙ চ। ৩। ২ই। ১১৬ 
অনয়োরুপপদয়োর্লিড্বিষয়ে লঙউ্ স্যা। চাল্লিটট। ইতি হ অকরো- 

চ্চকার বা। শশ্বদকরোচ্চকার বা । 

৫1 প্রশ্নে চাসন্নকালে । ৩। ২। ১১৭। 
প্রষব্যঃ প্রশ্নঃ। আসন্নকালৈ পৃচ্ছ্যমানেহর্থে লিড্ষিয়ে লড্লিটো স্তঃ1 

অগচ্ছৎ কিম্। জগাম কিম্। অনাসন্নে তু । কংসং জঘান কিম্। 

৩ বসো লক্ষণমিত্তি। প্রনিদ্বত্বাৎ জ্ঞ/পকমিত্যর্থঃ। চারণং লক্ষ্যমিতি। সহস! বুধ্যনারোহৎ 

জপাম। পক্ষে লঙিতি। বনে অবসাম। গাঃ অচারয়াম। যচ্ছদ্দযোগেহগীতি । অতএব ন 
যদ্দীতি যোগাৎ পুন্নং বিভাষা সাকাজ্জ ইতি ন কৃতমিতি ভাবঃ। অত্যন্তাপহ্নবোইপলাপস্তর আতাস্তি- 

কত্বং নামেখং যদভিযুক্তত্তদ্ধেতোরপাপহ্নুতিঃ । নাহমিতাদি। কলিঙ্গো নাম নিষিদ্ধো দেশঃ। 
“অঙগবঙগ কলিঙ্গেষু সৌরাই্রমগধেধু চ। ' তীর্থযারাং বিন] গত্বা' পুনঃ সংক্গারমর্থতীতি” শ্মরণাত্স্বিন্দেশে 
ত্বয়। গতং চিরং স্থিতমিতি ফেনচিৎ কশ্চিছুক্তঃ সম্নাহ। নাহং কলিঙ্গান জগামেতি । ন কেবলমব- 

স্থানমেব নিষিধাতে কিং তর্হি তদদ্ধতুভৃতং গমনমগীতি ভবত্যাস্তাপহৃবঃ | যদা তু কলিঙ্গেঘগম ইতুক্তঃ 

সন্নাম ন মে বপলপতি ন তদাতান্তাপহ্ৃব ইতি লঙেব ভবতি ন কলিঙ্গেধগচ্ছ মিতিপ্রশ্নে চ। প্রশ্নে 
ভুতানদানপরে।ক্ষে ইতি বর্ততে প্রশ্নইতাত্র কর্পণণি নঙিত্যাহ। প্রষ্টব্য ইতি । আসন্সেতি। 
পঞ্চবর্ষভ্যস্তরম[সন্নক।লং পঞ্চব্ধাতীতং তু বিপ্রকুষ্টকীলমিতা।নঃ। পুছ্যমান উতি। আসন্নকালিকে 
ভূতানদানতপরোক্ষার্থগৃতিধাত্র্থে প্রষ্টব্যে সতীত্যর্থ:॥ প্র্থে কিম্। ভূতানদ্যতনপরোক্ষে লিডেব। 

' জগ।ম চেত্র2। 
এ ০ পপ পর... এস... তা 

৩। উপপদ স্মৃত্িনোধক হইলে লক্ষ্য লক্ষণ ভাব দ্বার অর্থাৎ জ্ঞাপ্য জ্ঞাপক ভাবের 

দ্বার! ধাত্বর্থ ষ্দি সাকাজ্ হয়, তাহ! হইলে বিকল্প লুট হয়। যথা, ম্মরসি কৃষ্ণ! বনে 
বতম্তামস্তত্র গাশ্চারয়িষ্যামং । এখানে বাস ও চারণ লক্ষণ। পক্ষে লঙ্ হয়। 
যংশব্ষের যোগে “ন যদি” এই স্ুত্রকে বাধ করিয়া পরত্ব হেতু বিকল্পে লুট্ হয়। 
“পরোক্ষে লিট” এই সুত্র দ্বারা লিট্ হয়। চকার। উত্তম পুরুষ বিষয়ে চিত্তবিক্ষেপাদি 
দ্বারা পারোক্ষা বুঝিতে হইবে । “সুস্তোহহং কিল বিললাপ। “বহুজগদ পুরস্তাৎ ত্য 

মত্তা কিলাহম্”। “অত্যস্তাপঙ্নবে লিট্ বক্তবাঃ»। এই বাত্তিক দ্বারা অত্যন্ত অপন্ব 

অর্থাৎ অপলাপার্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লিট হয়। কলিঙ্গেঘবাৎসীঃ না নাড়ে 
জগাম। 

১। হ ও শশ্বৎ শব্ধ উপপদ হইলে ধাতুর উত্তর লিটু বিষয়ে লঙ হয়। ঢকার 
নির্দেশ হেতু লিউও হয়। ইতি হু অকরোচ্চকার বা। শশ্বকদরোচ্চকার বা। 



লকাার্থপ্রকরণম্। ৩৯৫ 

*৬।* লট্ম্মে। ৩। ২। ১১৮৯ 

লিটোহুপবাদঃ। যজতি স্ম যুধিষ্ঠিরঃ। 

৭1 অপরোক্ষে চ। ৩। ২। ১১৯। 

ভূতানদ্যতনে লট্ স্তাঁৎ স্মযোগে । এবং স্ম পিতা ব্রবীতি। 

৮। ননে পুষ্টপ্রতিবচনে । ৩। ২। ১২০। 

“অনদ্যতনপরোক্ষে” ইতি নিকৃত্তম্। ভূতে লট্ স্যা। অকার্ষাঃ 
কিম? ননু করোমি ভোঃ। 

৯। নন্বোর্ববভাষা। ৩। ২। ১২১। 

অকার্ধাঃ কিম্। ন করোমি নাকার্ষম। অহং নু করোমি অহং 
স্বকার্ষম্। 

৭। লটস্মে। স্মে ইতাব্যয়ং ভূতকালদ্যোতকম্। 
৮। ননৌ। পৃষ্টস্ত প্রতিবচনমিতি বিগ্রহঃ সমহারদ্বন্দ্ে তৃভয়ব্র স্যাদিষাতে চ প্রতিবচনে এব 

লট্। তদাহু। নন করোমীতি। ন চপুষ্টগ্রহণং নার্থং যাবত] প্রশ্নপূর্বকমেব প্রতিবচনং ভবতীতি 
ঘাচাম। নিরুদ্ধমপি বচনং প্রতিবচনং বচনাভিমুখামপি প্রতিবচনমিতি পৃষ্টগ্রহণং কর্তব্যমিতি কৈয়টে 
স্থিতত্বাৎ। 

৯। নম্বোঃ। ভূতইতোব। পক্ষে লুঙ। অনদ্যতনে তু লঙ্। 

৫। প্রশ্ন অর্থাৎ আসন্নকালীন জিজ্রান্তার্থ বুঝাইলে লিট বিষয়ে ধাতুর উত্তর লও. 
লিট্ ছুইই হয়। আগচ্ছৎ কিম্। জগাম কিম্। যেখানে আসন্নকাঁলিকার্থ না বুঝাইবে, 
সেখানে কি হইবে ? কংসং জঘান কিম্ এই প্রকার হইবে। 

৬।* স্মশব্ যোগে ধাতুর উত্তর লিট্ অর্থে লট হয়। এই স্ুত্রটী লিটের অপ- 
বাদক। যজতি স্ম যুধিষ্ঠির । 

৭। পরোক্ষ ভিন্ন ভূতকালীন অনদাতন অর্থ বুঝাইলে স্ম শব্দের যোগে ধাতুর 
উত্তর লট্ হয়। এবং স্ম পিতা ব্রবীতি । 

৮। অনদ্যতন পরোক্ষ এইস্থলে নিবৃত্ত হইল। নঙ্গু শব্দের যোগে প্রতুাত্তর অর্থ 
বুঝাইলে ভূক্তকালে ধাতুর উত্তর লট্ হয়। অকার্ষীঃ কিং নন করোমি ভোঃ। 
৯1 পপ্রত্যত্তর অর্থ বুঝাইলে ন শব্দ ওন্থু শব্দের যোগে ভূতকালে ধার উত্তর লট্ 

বিকল্পে হয়।” অকার্ধী: কিম্। নকরোমি। পক্ষে লুঙ হয়। নাঁকার্ষম্। অহংম্ 
করোমি ; পক্ষে অন্ুং ্বকার্ষম্। 



৩৯৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১০। পুরিলুঙ্চাম্মে। ৩। ২। ১২২। 

অনদ্যতনগ্রহণং মগ্ুকপ্নুত্যাহুনুবর্তিতে । পুরশিব্যোগে ভূতান- 
দ্যতনে বিভাষা লুড্ চাল্লটু। নতুস্মযোগে। পক্ষে যথাপ্রাপ্তম্। 'ৰসম্তীহ্- 
পুরা ছাত্রাঃ অবাতস্ঃ অবসন্ ভষুর্ববা। অস্মে কিম। যজতি স্ম পুরা। 
ভবিষ্যতীত্যনুবর্তমানে । 

১১। যাবৎপুরানিপাতয়োলট। ৩। ৩1 ৪। 

যাবছুড্ক্তে। পুরা ভূঙ্ক্তে। নিপাঁতাবেতো নিশ্চয়ং দ্যোতয়তঃ। 

নিপাতয়োঃ কিম্ । যাবদ্*্দাস্ততে তাবস্তোক্ষ্যতে। করণভূতয়া পুরা 

যাস্যতি। 

১২। বিভাষ। কদাকহ্যোঃ। ৩1 ৩।৫। 
ভবিষ্যতি লট, বা স্যাৎ। কদা কহি বা ভূঙ্ক্তে ভোঙক্ষ্যতে ভোক্তা বা। 

'১*। পক্ষে ষথাপ্রাপ্তমিতি । লুঙ্লটে।হভাবপক্ষে লঙ্। পরোক্ষো তু লিডিত্যর্থঃ। ভবিষ্য ভীতি । 
ভবিধ্যতি গমাদয়ঃ ইতি হুত্রাৎ। 

১১) যাঁবৎপুর।। লক্ষপপ্রতিপদোক্তপরিভাষাহনিতভোতি নিপাতগ্রহণেন জ্ঞপাতে । যাঝছ্ 
ভুঙ্ক ইতি। নিশ্চিতং ভোক্ষাতে ইতার্থঃ। যাবদ্দাস্তত ইতি। অন্দাতনভবিধ্যতি তু যাবদ্দাত! 
তাবদ্ ভে।ক্তেতি গুতুুদাহত্রন্যম্ । 

১২। বিভাষা | নম্বনদ্যহনে হিঁলচগতরস্যামিতানদাতনে কিমো হিলিহিতস্ততশ্চ কর্বিষে।গে 
লুটেব ভাবামিতি কথমুদাহিয়তে কর্ধি ভেক্ষাত ইতি অত্রান্ঃ। ভনিব্যৎসামান্তে ভোক্ষাতে ইতি " 
লুই। করিষোগে তু অনদাতনাবগতির্লক্ষণয়েতি ভোক্তাতিতি। নন ভবিষাৎসামান্তেহরং লভ়িহ্িতত্ুপ্ 
লুটা সহ কখং বিকল্প বিষর়ভেদ।দিতি চেদ্ অন্রাঃ অনদাতনে লভিত্ত্র বিভাষ। কদেত্যাদীনি 
কানিচিৎ ্ৃত্রাপি ইষ্টানুরে।ধেন অনুবর্তস্তে তেন লুড়্বয়েহপি লুডু ভবতি ন ত্বনদাতনে লুট! লুঙ 

বাধ্যত ইতি। 

১০1 মণ্ডুক প্লুত ন্যায় দ্বারা অনদাতন গ্রহণের অনুবৃত্তি হইবে । পুযাশবোয় 
যোগে ভূতকালীন অনদ্যতন অর্থ বুঝাইলে অদদ্যতনকালে বিকল্পে লুঙ্ হয় এবং স্থত্রে 
চশব্দ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লট্ও হইবে, কিন্তু স্মশব্যোগে হইবে না। - লুঙ ও 
'লটের অভাবপক্ষে লঙ্ ও পরোক্ষে লিট হইবে। যথা, বসস্তীহ পুরা ছাতা: অবাৎস্থুঃ 
অবসন্ উষুর্বা । মম শব্দের যোগে কিরূপ হইবে? যঙ্গতি স্ম পুরা । 'ভবিষ্যতি গমযাময়া 
এই সুত্র হইতে ভবিষাতি পদের অন্ধুবৃস্তি হইবে। | 

১১। নিপাতসংজ্ঞক যাবৎ ও পুরা শবকের যোগে ভবিষাৎকালে লট হয় যখঠি 

যাবজুত্ক্তে। পুর! ভূঙ্ক্তে। নিপাতসংজ্ঞক যাবৎ ও পুর! শব্দ নিশ্চনার্থক। নিপাত- 
সংজ্ঞক না হইলে উহাদের উত্তর লৃট্ হইবে। যথা, যাবৎ দাক্ততে তাষস্োক্ষা।- 
করণভৃতয়। পু যাম্ততি । | এ 



লকা রার্থপ্রকরণম্, | ৩৯৭ 

৯৩1,  কিত্েতে লিগ্সাযাগ্। ৩ ৩। ৬! 

_ ভবিষ্যতি লী হ্যা । কং কতরং কতমং বা ভোজয়সি ? ভোজয়িষ্যসি 
ভোজয়িতাসি বা। লিপ্পায়াং কিম। কঃ পাটলিপুত্রং গমিষ্যতি। 

১৪ । লিপৃস্তযানসিদ্ধৌো চ। ৩।৩। ৭7 

লিপ্লমানেনান্নাদিনা ন্বর্গাদেঃ সিদ্ধৌ গম্যমানায়াং ভবিষ্যতি লড়ী। 
কাত । যোহন্গং দদাতি দাশ্ঠতি দাতা বা স ম্বর্গং যাতি যাস্যতি যাতা বা। 

১৫ | লোড়র৫লক্ষণে চ। ৩1] ৩। ৮। 

লোড়র৫থঃ প্রৈষাদির্লক্ষ্যতে যেন তশ্মিন্নর্থে বর্তমানাদ্ধাতোর্ভবিষ্যতি 
লড়া স্যাত। কৃষ্ণশ্চেন্তুভক্তে ত্বং গাশ্চারয়। পক্ষে লুট্লুটো।। 

১৬1 লিঙ্ চোধ্বমৌহুর্তিকে । ৩1 ৩। ৯1 

উধর্বসুহর্ভাস্তবঃ উধবমৌহুর্তিকঃ। নিপাতনাৎ সমাসঃ উত্তরপদবৃদ্ধিশ্চ । 
উধ্বমৌহুর্তিকে ভবিষ্যতি লোড়র৫থলক্ষণে বর্তমাঁনাদ্ধাতোর্লিছলটে৷ ব৷ স্তঃ | 

১৬। কিংবৃত্তে। কিমা বৃত্তং কিংবৃত্বম। কেচিত্, যদ্যপি কদাকুত্রেতাদাপি কিংবৃত্বং তথাপি 
তন্ন গৃহাতে অনভিধানাৎ। তেন কদা ভোজয়িষাসীত্যাদৌ ভবিষ্যতি লঙ্ নেত্যানঃ ॥ 

১৪। লিপ্নামানসিদ্ধৌ লিগ্লায়াঃ সত্বাৎ পুর্বেণ সিদ্ধেৎপাকিংবৃত্বার্থমিদমিতি ধ্বনয়ন্ন,দাহরতি। 

যোহন্গমিতি । 
১৫1 লোডর্থন লক্ষণমিতি বঠীতৎপুরুষঃ । কৃষ্তে।জনং লোডর্থঃ। গোৌচারণপ্রৈষত্য লক্ষণম্। 

ভোঞজনকালে গোচ।রণং ত্বয়। কর্তব্যমিতার্থঃ। পক্ষে লভিতি। কৃষ্ণ ইতি ভোক্তা । কৃষশ্চে তোক্ষ্যতে 

ত্বং গাশ্চারয়েতার্থঃ | 

১২। কদ1*৪ কর্হি শবের যোগে ভবিষ্যৎকালে বিকলে লট্ হয়। যথা, বদা 
ফর্হি বা ভূঙ্ক্তে ভোক্ষ্যতে ভোজ! বা। 

১৩। কিংশব দ্বারা নিষ্পপ্ন যে শব তাহার যোগে লিগ্সা অর্থে ভবিষ্যৎকালে 
ধাতুর উত্তর বিকল্পে লট্ হয়। কং কতরং কতমং বা ভোজয়সি, ভোজয়িষাসি, 

 ভোজরিতাসি বাঁ । যেখানে লিগ্পা অর্থ না বুঝাইঁবে সেখানে কি হইবে? কঃ পাঁটলি- 
পুরেং গমিষ্যতি। 
;. ১৪। লিক্ামাঁন অন্লাদি দ্বার স্বর্গাদির সিদ্ধি বুঝাইলে ভবিষ্যৎকালে বিকল়ে 
দার যোহননং দদাতি দাহতি দাতা বা স ন্বর্গং যাতি যাস্ততি যাতা ব1। 
৯৩ । প্যারা লোটের অর্থে পপ্রধযাদি লক্ষিত হয়, সেই অর্থে বর্তমান যে ধাতু, 
ভাহার উত্তর ভবিষ্যৎকালে বিকলে জট হয়। বথা, কৃষ্শ্চেনুড্ক্তে ত্বং গাশ্গারয় । 
পক্ষে লুই গুল্ট্ হয় ।, 



৩৯৮ সিদ্ধান্তকৌমুদধী । 

মুহূর্তীুপরি উপাধ্যায়শ্চেদদাগচ্ছেদ্ আগচ্ছতি আগমিষ্যতি আগস্তা বাঃ 
অথ ত্বং ছন্দোহধীঘ । 

১৭। বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্া। ৩। ৩। ১৩১। 

সমীপমেব সামীপ্যম্। স্বার্থে ফ্যঞ। বর্তমানে লড়িত্যারভ্য উপাদয়ো? 

বন্ুলমিতি যাব যেনোপাধিনা প্রত্যয়া উক্তাস্তে তখৈব বর্তমানসামীপে 

ভূতে ভবিষ্যতি চ বা স্থ্যঃ। কদা আগতোহসি। অয়মাগচ্ছামি। 
'অয়মাগমম্। কদা গমিধ্যসি এষ গচ্ছামি গমিষ্যামি বা। 

১৬। লিঙচেতি। কালাট্ঠঞ। তদ্ধিতার্থোত্তরপদইত্যত্র দিকৃ্সংখ্যে ইতানুবর্তনাদিহ সমাসেঃ 

দুর্লভ ইতাশঙ্কায়ামাহ। নিপাতনাদিতি। 
১৭। বর্তমান। শ্ার্থে যাঞ্জিতি । অন্মাদেব সামীপ্য ইতি নির্দেশাৎ য্যঞ্জি সিদ্ধ চতুব্ধর্ণাদিভ্যো, 

ইতি বার্িক* প্রপঞ্চার্থমিত্যানতঃ ৷ ন চাত্র পূরণগুণেতি নিষেধাৎ যগঠীসমাসে। ন প্রাপ্রোতি ইতি বাচ্যষ্। 
অনেনৈব নির্দেশেন তন্নিষেধস্ত অনিতাত্বাভুপগমাৎ। তেন বুদ্ধিমান্দামিত্যাদি সিদ্ধম। যেনো 

পাধিনেতি। ধাতুবিশেষাছাপ।ধিনা। তথাহি। পুঙ্য়জোঃ শানন্বিহিতঃ স তাভ্যামেব ধাতুভ্যাং 
ভবতি ন তু ধাত্বস্তরাৎ। তচ্ছীলাদিবিশিষ্টে কর্তরি অলঙ্কৃঞ্চত্যারভা ভ্রাজভাশেতি যে ইঞ্ুজাদয় 
উক্তাস্তেপি কৃঞ্জাদিভ্যো ধাতুভন্তন্সিন্রপাঁধৌ সত্যেব ভবন্তি। কদা গতোহসীতি ভূতক।লেন প্রশ্থ- 
বাকাষ্। আগচ্ছ।মীতুাদাহরণে ভূতক।ল।ভিবাক্তয়েহয়মিতি প্রয়োগন্তিদানীমেবাগতবর্তমানসমীপতৃতকাল- 
দোতনায়। তেন হ্াগমনাবিনাভূতং যদ্ রূপং ধূলীধুনরতা প্রন্বেদদিযুক্তং তৎ প্রনির্দিগতে । এবং 
কদ গমিষামীতি ভবিষ্যৎক'লেন প্রশ্গবাকাম । গচ্ছামীতাদ।হরণে ভবিষাৎকালাভিবাক্তয়ে এব ইতি 

প্রয়োগন্ত্র ইদান'মেব গমিষামীতি বর্তমানসমীপভবিষ্যৎকালদোতনায়। তেন হি গমনাইহবিনাভৃতং 

যৎ রূপং পরিকরবন্ধাদিযুক্তং তৎ প্রতিনির্দিষ্ঠতে । ন চ কদেতি প্রশ্নে উত্তরবাকাযয়োঃ কালামুপাদানাদ- 

সঙ্গতি শকয।। উত্তরত্রায়মেষশব্বাভামিদানীমিতি ফালাবগম।ৎ। সামীপ্যে কিম। কদা আগতো 

ভবান্। অস্মান্মাসাদ পৃর্পশ্মিন মাসে আগচ্ছম্। এতচ্চ সুত্রমাকরে প্রত্যাখ্যাতম্। গঙ্গাসমীপে 

গঙ্গা ত্বরে!পবদ্ বঞ্রমানসমীপে বর্তমানত্বারোপসম্ভবাৎ। 

১৬। উর্দমুহর্ত অর্থাৎ মুহূর্তের অপেক্ষা অধিককাল বিষয়ে লোটের অর্থ বুঝাইলে 
ভবিষাৎকালে লিঙ্ ও লট্ হয়. উর্দমুহূর্ভাৎ ভবঃ এই বিগ্রহে উদ্দমৌহুর্তিকঃ পদ সিদ্ধ 
হয়। এন্বানে নিপাতনে সমাস ও উত্তরপদের বৃদ্ধি ভইয়াছে। মুহ্ত্াহুপরি উপাধ্যায়- 
শ্চে্দোগচ্ছেৎ আগচ্ছতি আগমিষ্যতি আগন্ত। ব। অথ ত্বং ছন্দোইধীঘ্। | 

১৭। সমীপমেব এই বিগ্রহে স্বার্থে ফ্যঙু প্রতায় করিয়া! সামীপ্যং পদ সিদ্ধ হইল । 

প্বর্তমানে লট্” এই সুত্র হইতে “উপাদয়ো। বছলম্” এই-কুত্র পর্যাস্ত যে €য ধাতুর উত্তর 
যে যে প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, সে সকল প্রতয়। এ বর্তমানসামীপ্যে ভুতকালে.. ও 
বর্তমান সামীপ্যে ভবিষাৎকালে বিকৃল্পে হয়। যথা, কদা! আগতোহসি। - অন্নমাগচ্ছান্ি 
অয়মাগমম্। কদা গমিষ্যসি। এষ গচ্ছামি গমিষ্যামি বা। | 



লকারার্থপ্রকরণম্ । ৩৯৯ 

১৮। আশংসায়াং ভূতবচ্চ । ৩% ৩। ১৩২। 

বর্তমানসামীপ্য ইতি নানুবর্তৃতে। ভবিষ্যতি কালে ভূতবঘর্তমানবচ্চ 
শ্রত্যয়া বা স্ুযুরাশংস্কায়াম। দেবশ্চেদবর্ষীৎ বর্ষতি বরিষ্যতি বা ধান্যম- 
বাপ্স্সম বপামঃ বপৃস্তামো বা। সামান্যাতিদেশে বিশেষানতিদে শস্তেন 
জঙ্লিটো ন। 

১৯। ক্ষিপ্রবচনে লুট । ৩। ৩। ১৩৩। 

ক্ষিপ্রপধ্যায়ে উপপদে পূর্বববিষয়ে লুট, স্যাৎ। বৃষ্টিশ্চে ক্ষিপ্রমাণ্ড 
ত্বরিতং বা যাস্ততি শীত্রং বপ্স্তামঃ। নেতি বক্তব্যে লৃঙ্গ্রহণং লুটোশপি 
বিষয়ে যথা স্যাৎ। শ্বঃ শীঘং বপৃস্তামঃ | 

২০ | আশংসাবচনে লিঙ্ | ৩। ৩। ১৩৪। 

আশংসাবাচিন্যুপপদে ভবিষ্যতি লিঙ্ স্যান্ন তু ভূতব। গুরুশ্চেছ্- 
পৈয়াদীশংসে সোহুধীয়ীয়। আশংসে ক্ষিপ্রমধীয়ীয়। 

১৮) অশংসায়াম। আশংসনমাশংসা। অপ্রাপ্তন্ত প্রাপ্তমিচ্ছ!। আশংসায়াং বর্তমানত্বেংপি 
তহ্িষয়স্ত বর্ষা দের্ভবিষ্যৎক|লসন্বদ্ধাস্তবিষাতীতুযক্তম। আশ"সায়াং কিম্। গমিষ্যতি | 

১৯) ক্ষিপ্রথচনে। বচনগ্রহুণং ন্বরূপগ্রহণনিরাসার্থম। তদাহ। ক্ষিপ্রপধ্যাকস ইতি। পূর্ব- 
বিষয় ইতি । আশংসায়ামিত্যর্থঃ । তেন পুর্বলক।র।পবাদোহয়স্। 

২*। আশংসাবচনে। ভূভবর্তমানবৎ প্রতায়য়োরপবাদঃ। ন ভূতবদ্দিতি ন বর্তমানবদিতাপি 
ধোধাম্। আবীয়াঝেতি। এবং প্রার্থয়ে অধীয়ীয় ইচ্ছ।মে। বয়মধীয়ীমহীত্যা দি জেয়ম্।, ক্ষিপ্রমিতি। 
ক্ষিপ্র প্রয্লোগেহপি পরত্াল্িঙিতি ভাবঃ | 

১৮। “বর্তমান সামীপ্যে” এই পদটির এখানে অনুবৃত্তি হইবে না । আশংস। 
অর্থে ভবিষাংকালে অতীতক!লের এবং বর্তমানকালের ম্াঁয় প্রত্যয় সকল বিকল্লে 
হয় । যথা, দেবশ্চেদব্ষীৎ বর্ষতি বর্ষিষ্যতি বা ধান্তমবাপ্স্ম বপামঃ বগ্গ্যামে! বা। 
সামান্তের অতিদেশ হইলে বিশেষের অতিদেশ হয় না। অতএব এস্থলে লঙ্ ও লিট্ 
হইল মা। ও 

১৯। ক্ষিপ্র পর্যায়ের শব্বগুলি অর্থাৎ ক্ষিপ্র, আশু, ত্বরিত, শীঘ্র, দ্রুত, সত্বর 

ইত্যাদি যদি উপপদ হয়, তাহা হইলে পুর্বববিষয়ে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে লৃট্ হয়। 
যথা, বৃষ্টিশ্চেৎ ক্ষিপ্রং আশু ত্বরিতং ব! যাস্ততি শীঘ্রং বগ্প্যামঃ | “ন* এইন্*প বলিলে 
লুট বিবয়েও-যেমন লৃটের গ্রহণ হয়। যথা, স্বঃ শীস্রং বগ্নাবঃ। 
২৯15 আ[সংসাবাচক উপপদ্দ পরে থাকলে ভবিব্যৎকালে লিঙ্ হয়, উহা! অতীতের 
ও. বর্তমানের ন্যায় হয় না। যথা, গুরশ্চেছপেয়াৎ আশং সোহ্ধীয়ীয় । আশংসে ক্ষিপ্র- 

'মধীক্সীয়।০ 



8০৫ " সিচ্ধান্তকৌমুদী। 

২১। নানদ্যতনব€ ক্রিয়াপ্রবন্ধসামীপ্যয়েঃ । ৩। ৩। ১৩৫। 
ক্রিয়ায়াঃ সাতত্যে সামীপ্যে চ লঙ্লুটো ন। বাবজ্জীবমঙ্লমন্দাদ্দা হ্যাতি 

বা। সামীপ্যং তুল্যজাতীয়েনাব্যবধানম্ । যেয়ং পৌর্ণমান্যতিক্রান্তা 
তন্যামমীনাধীত। সোমেনাযষ্ট। যেয়মমাবাস্তাগামিনী তন্তামশ্লীনাধাস্থতে 
সোমেন ফক্ষ্যতে | | 
২২1 ভবিষ্যতি মর্য্যাদাবচনেহবরস্মিন। ৩। ৩। ১৩৬। 

ভবিষ্যতি কালে মর্যযাদোক্তাববরস্মিন্ গ্রবিভাগেহনদ্যতনবন্ন। যোহয়- 
মধবা গন্তব্য আপাটলিপুত্রাত্তস্ত যদবরং কৌশাম্ব্যান্তাত্র সক্তুন্ পাস্ামঃ। 

২৩। কালবিভাগে চানহোরাত্রাণাম্। ৩। ৩। ১৩৭। 
পূর্ববসূত্রং সর্ববমনূবর্তিতে । অহোরাব্রসন্বন্ধিনি বিভাগে প্রতিষেধাথ- 

মিদম। যোগবিভাগ উত্তরার্থঃ। যোহয়ং বগুসর আগামী তম্য যদবরমা- 

গ্রহায়ণ্যান্তত্র যুক্তা অধ্যেষ্যামহে । অনহোরাত্রাণাং ক্রিম। যোহয়ং 
মাস আগামী ত্য যোইবরঃ পঞ্চদশরাত্রঃ তত্রাধ্যেতাস্মহে । 

২১। নানদ্যতন। ভূত।নদ্যতনে লড়িহিতে। ভবিষ্যত্যনদ্যতনে তু লুট তৌ চানক্লোরর্থয়ো- 
রিষিধোতে তাহ । জঙ্লুটৌ। নেতি। এবঞ ভূতে লৃডিত্যাশয়েনোদ।হরতি । অনন্ন।হ্ততীত্যাদি। 
.ছ্র্মীনিতি। আহবনীয়াদীণ্। 

২২। ভবিধাতি মর্যাদা । আক্রয়া গ্রবন্ধার্থমসামীপ্যার্থং চেদং বচনম্। নানদ্াযতনবদিত্ান্ুবর্তীতে 

ইত্যাহ। অনদ্যতনবন্ত্রেতি।" লুভত্র নেতার্থ১। ইহ সুত্রে দেশকৃতা ময্যাদা উত্তরত্র কালকৃত। তত্র 
বিশেষং বক্ষ/তি 1 তশ্ত যদবরহ্িতি। পাটলিপুত্রাবধিকমাগত্ত যদবরং কৌশান্বযাং সকাশা দিত্যর্থঃ। 
কৌশান্বাঃ পূর্বমিতি যাবৎ। ভবিষ্যতি কিম্। যোধ্ব। অতিক্রাস্ত আপাটলিপুত্রাত্তন্ত বদবরং 

€কৌশাস্বা।স্ত-্র সম্ভুনপিবাম। মধ্য।দাবচনে ইতি কিম্। যোহ্ধ্বা গস্তব্যে। নিরবধিকম্তহ্ত বদবরং 

কৌশাদ্া।স্তত্র স্ুন্ পাস্তামঃ। অবরন্মিশ্িতি কিম্। যোহধ্বাগন্তব্য আপাটলিপুত্রাত্তন্ত বৎপরং 
কৌশাদ্যান্তত্র স্ভুন্ পাতান্মঃ। ৃ্ 

২৩। কালবিতাগে চ। কালবিভাগ£ কালবিশেষানহোরাত্রাণ।মিতি সন্বন্ধযণী। পূর্ববকুত্রষিতি ! 
তদয়মর্থঃ। মর্ধযাদোক্ৌ কালবিভাগে ভবিষ্যতাযনদ্যতনবন্ন স চেৎ কালবিভাগ অহোরারসন্বন্ী ন 

রা 8. এ ৬: সস লে পাপ পপ ০৯ সপ রাস 

২১। ক্রিয়ার সাতত্য ও সামীপ্যার্থ গম্যমান এ “ভূতানদ্যতনে লঙ্ত” এবং 
*ভবিষ্যতানদ্যতনে লুট্” এই হুই সুজ ভ্বারা বিহিত লঙ ও লুটু হইবে না। বখা, 
ষাঁবজ্জীবমন্লমদাদ্দান্ততি ব। সামীপা শব্দের অর্থ তুল্যজাতীয়ের সহিত অব্যধধাঁন 1 
যথা, যেয়ং পৌর্ণমাসী অতিক্রাক্ঞা তন্তামগ্ীনাধীত। সোমেনাধষ্ট। যেয়ং অমাবা-. 
গামিনী তস্তাম্্ীনাধান্ততে সোমেন ফক্ষ্যতে। 

২২। ভবিষ্যৎকালে মর্ধ্যাদ। বুঝাইলে পুর্ব ভাগ অর্থ গম্যমান হইলে টান 
হইবে না (এই সুত্রে দেশকৃত মর্ধযাদা বুঝিতে হইবে ) যা, যেহক্সমধৰা গন্তব্য আপাটগি: ্ 
পুতাৎ তন্ত যদবরং কৌশগ্যান্তত্র স্ুন্ পান্তামঃ। 



লকারীরথপ্রকরণস। ১০১ 

৮২৪৭ পরশ্মিন বিভাষা। ৩। ৩। ১৩৮। 
অবরস্মিন্ ধর্জ্যং পূর্ববসূত্রদ্বয়মন্ুবর্ভৃতে । অপ্রাপ্তবিভাষেয়ম্। যোহয়ং 

সংবৎসর আগামী তশ্য যগ্পরমাগ্রভাষণাস্তত্রাধ্যেষ্যামহে ! অধ্যেতাস্মহে | 
“লিভ্নিমিত্তে লুভ্ ক্রিরীতিপন্ছেো” ভবিষ্যতীত্যেব। ন্থুবৃষ্িশ্চেদভবিষ্যস্তদ! 
সৃভিক্ষমভবিষ্যৎ | 

২৫। ভুতেচ। ৩।৩।১৪০। 

পুর্ববসূত্রং সম্পূর্ণমনু বর্ততে | 
শশী শা শী শা শা? পিপি ০ চে ৮ সই 

চেদ্দিত্ার্থঃ। ইহ কালবিভাগে সত্যবরশ্মিন অনদ্যতনবন্েতুান্তে কল্ম।দিতাপেক্ষ।য়ামর্থাৎকাল- 
বিশেষাদিতি লভাতে ইতাকে। কেচিস্তু কালবিভাগ ইতি পঞ্চম্যর্থে সপ্তমীতাহঃ। ত্তরার্থ ইতি। 
পরম্মিন বিভাষেতি স্ত্বে কালনধাদায়৷ এবানুবৃত্রিথা স্তা।ৎ। ভবিষ্যতীতি কিম্. যঃ সংবং- 

সরেোহতীতন্তহ্ত যদবরং ম।সাভত্র পয়ঃ পিবাম। মধ্যাদায়।মিতি কিম। যো নিরবধিং সময়স্তত্ত 

যদবরং মাসাত্তর পয? পাঙা'নঃ। পঞ্চদশরাঞ ইতি। নহ্বত্র সংখ্যা পুর্ববং বাত্রমিতি ক্লীবত্বেন ভাব্যষ। 
নচ পঞ্চদশ রাত্রয়ে! ষশ্মিন্ পক্ষে ইতি বচত্রীহ্যা শ্ররণ[ৎ পুংলিঙ্গঃ সিদ্ধ হতি বাচ্যম্। অহঃসর্বরবৈক- 

দেশেতাচ্প্রতায়ম্ত।ভাবপ্রসঙ্গাদেতি চে সতাম্। অঠএব হিভ্াযাপ্রয়োগাৎ ভ্রীবহং নেতা।ছঃ | 

২৪। পরম্মিন্নিতি। ভবিষাতানদাতনবন্নেতি বিকল্পেন নিষিধাতে ! বক্জামিতি ।ণজন্ত।দচো যদিতি 
কন্মণি য্খ বর্জমিতি পাঠে তু ছিতীয়।য়।ং চেতি পশুল্। আঅনহে।পাব্রণ।মিত্যেৰ যোহমং বসর আগামী 
তশ্ত যৎ পরং পঞ্চ4শরাত্র।স্ত তত্র পয়ং পাতাস্ম ইত্য।দি। লিঙ্নিমিত্তে। অতিপত্তির নিষ্পত্তি । 

২৫। ভূতে চ লিঙ্নিমিত্তে লুঙ্ হ্রাদ্ ভূতে ভবিষ্যত চ কিয়াতিপন্তৌ। অদ্যতনানদ্যতনসাধারণং 
ভূতসামান্তমিহ জ্ঞেয়মূ। অন্তে।দ।হরণ।নি উতাপো।£ সমর্থয়ে।লিঙ ইতারভ্য সমানকর্তৃন্দধ তুমুনিতি 
বিহয় সপ্তশ্গত্র্যাং বেধ্যানি। ততঃ প্রাচানেবু বোতঙ।প্যোরিতাশেন বিকঙ্পোক্তেও। হও, চেতি। 

লিঙ্নিমিত্তে ভ্বতএন।য়ং বিকপ্পো। ভবিষাতি তু নিত্যমেব লঙ. | 

২৩। এই স্যাত্রে পুর্ব সুত্র সমন্তেরই অন্বৃত্তি হইবে । মর্যাদা বুঝাংুল কাল- 
বিশেষে কালভেদের পুর্ব যে বিভাগ, তাহ গম্যমান হইলে ভবিষ্যৎকালে অনদ্যতনবৎ 
হইবে না। যদি এ কালবিশেষ অহোরাত্র সম্বন্ধীয় না হয়। এই স্থত্র অহোরাত্র 
সম্বন্ধী বিভাগে প্রতিষেধের নিমিন্ত। যোঁগবিভাগ উত্তর স্ত্রে অন্ুবৃক্তিন সন্ত ॥ 
(এই হুত্রে কালকৃত মর্যাদা বুঝিতে হইবে )। যোহ্য়ং বত্সর আগামী তশ ম্বববরং 
আগ্রহায়ণা্তব যুক্তা অন্বেষযামহে। অহোবাত্র সম্বন্ধীয় কাললিভাগ হইলে কিন্ধপ 

হইবে ? বিডি মাস আগামী তম্ত বাহবরঃ পঞ্চদশ রাত্রঃ তত্রাধ্বেতাম্মহে। এইরূপ 
প্রয়োগ হইবে । 

২৪। অবরস্মিন এই অংশ পরিত্যাগ করিয়া! পুর্ব্ব স্ব্রদ্ধয়ের অন্ুবৃত্তি আসিভেছে?॥ 
মর্যাদ! বুঝাইলে এবং দেশ ও কালের পরভাগ গমামান হইলে ভবিষাৎকালে 'অনদ্য- 

তনবৎ বিকল্পে অর্থাৎ লঙ় হইবে না। কালবিশেষে অহোরাত্র ম্বন্ষি ভিন্ন হওয়া আব- 
ব্যাক । যথা, যে! হায়ং সংবৎ্সর আগামী ত্য বৎপরমাগ্রহায়ণ্যান্তত্রাধ্যষ্যামহে 

ছাধ্যেতাম্মহে। “লিঙ্ নিমিত্তে লুঙ্ ক্রিয়ানিষ্পত্রৌ” এই স্থাত্র ঘাত্র! ভবিষ্যৎকালেই ল্ঙ. 

হইবে, অন্তকালে হইবে ন!। বৃষটিশ্চেদ ভবিষ্যৎ তরঙ্গ! সুভিক্ষমভবিষাৎ। 

ক (৫১) 



৪০২ 2 সিগ্ধান্তকৌমুদী । 

২৬। বোতাপ্যোঃ । ৩। ৩1 ১৪১। 
ব।আ। উতাপ্যেঃ। উতাপ্যোরিতাতঃ পরাগ ভূতে লিভ্নিমিত্তে লুঙ্ 

ঢেত্ধিক্রিরতে। পুর্ণনসু্রং ভু উভভাপ্যোরিত্যাদো প্রাবন্তত ইতি বিবেকঃ। 

২৭ | গশহ্ায়াং লডপিজাত্বোঃ। ৩। ৩। ১৪২। 

আভ্যাং মোগে লট, স্যাৎ কালজযে গশ্ভায়াম্। লুগাদীন্ পরতাদয়ং 
বাঁধতে । অপি জায়াং ত্যজসি জাতু গণিকামাপশুদে গহিতমেতৎ । 

২৮ | বিভাঁষা কথমি লিউ চ। ৩। ৩। ১৪৩। 

গর্ভার়ামিত্যেন । কালতঙয়ে লিউ । ঢাল্লট। কথং পন্মং ত্যজেস্ত্যজনি 

বা। পক্ষে কালবরয়ে লকারাঃ। অত্র ভবিধ্যতি নিত্যং লু । ভূতে বা। 
কথং নাম তত্রভবান্ ধন্মমত্যক্ষ্য | 

. ২৭। গহায়।মিতি। অন্ধ বোতাপ্ো।রিতি নম সপধাতে। বন্তমানে লড়্ন্তঃ। কালত্রয়ে তু ন 
গ্রনপ্রে/তীতি বিধিরয়ম্। কালবয়ে ইঠি। কাললিশেষানুপাদানাদিতি ভাবঃ। পরত্বাদিতি। 

নিরনকা।শতাদিশপি বোপাম। অপি জায়মিতি। ত্যক্ক্যসি অনভ্যাক্ষারিতা।দিবিষয়েংপি তাজসী- 
ত্য লডেব প্রমুজাত হতি ভাবত | এব মে। জায়।ং ততা।জ মভ্াজৎ আঠ্যান্সীত ত্যাক্ত। ত্যক্ষা তীত্যাদি- 

. লিষয়েহপি ষে। জায়।মপি আাজতি জ।তু গণিকা।যাপন্ডে ইতি লডেব কালএয়লক।র।পব।দতয় প্রয়ে ব্য 

লি৬নিমিপ্তাভাবাপধিহ ক্রিয়।তিপতত। লঙ্ ন ভবতি । কালব্রয়ে লক।র। ইতি । পরোক্ষ।নদ্যতনভূতে 

লিচ। কথং ধশ্মং ততাক্থ | ভভাশদ্যতনে লও, কগং ধন্মমতাজঃ | ভুত্তসামন্ে লুড়। অত্য।ক্ষীঃ। 
ভবিষ্যৎস।মান্যে লট্। কথং ধন্মং তাক্ষ্যসি ইতা।দি। অভ্রেতি। ভ্রিয়।তিপত্ত/বিতি জ্বেয়ম্। 

অক্ষত এ শাশিপটিসাশ কস 

২৫। ভতকালে এবং চকার নি শখ 

বুঝাইলে হেঠু ও হেতুমদ্ধাৰ বুঝাইলে লঙ্ হ 
'বুন্তি আসিতেছে । 

২৬। বা আ উত্তাপোঃ এখানে এইন্সপ পদচ্ছেদ ভইবে । *উত্তাপ্যোঃ” এই 

সুত্রের পূর্ন্ব পর্য্যন্ত প্রাগ্ভুহে লিঙ্ নিমিত্তে লুট এই কর়টী অধিকার করিতেছেন । 
পূর্বন্র মর্থাৎ “ভূতে ৮” এই *ব্রটী “উতাঁপ্যোঃ” ইত্যাদি সুত্রে প্রবর্তিত হইবে। 

এইরূপ বিবেককার বলেন । 
২৭। অপি ৪ জাতু শব্দের যোগে গহী। অর্থে কালত্রয়ে লট্ হয়। পরত্ব হেতু 

লৃঙাঁদিকে বাঁধ করিলেন। অপিজাক্াং তাছপি জাঁতু গণিকামাপৎসে গর্হিহমেতৎ। 
২৮। কগম্ শব্দের যোগে কালত্রয়ে গহা অর্থ বুঝাইলে বিকল্পলে লিঙ্. হয়। 

এবং চকার, নির্দেশ হেতু লট্ও হয়। যথা, কথম্ ধর্মং তাজে: তাজসি, রা। পক্ষে 

কালত্রয়ে বিহিত যে সকল লকার এ সমস্তই হইবে। এখানে ভবিধ্যৎকালে নিত্য 
এবং অভীতকালে বিকল্পে লু হইবে । ফথং নাম তত্রতবান্ ধর্্মমত্যক্ষৎ |. ' . : 

হু ভনিষাৎকালে ক্রিগার অনিষ্পত্তি 
বে। এখানে পুর্বহ্ুত্রের সম্পূর্ণ অন্থু- 

হি 

ই 
চে 



লকার।্রকরণম । ২০৩ 

২৯। কিংবৃত্তে লিঙ্লুটে । ৩। ৩। ১৪৪ । 
গায়ামিত্যেব । বিভাষ! তু নানুবর্ভতে। কঃ কতরঃ কতমো বা হরিং 

নিন্দেৎ নিন্দিষ্যতি বা। লুঙ্ প্রাণ্থ। 

৩০1 অনবক্৯প্তযমর্ধয়োরকিংবুভেহপি । ৩।৩। ১৪৫ 

* গহায়ামিতি নিবুণ্তম্ 1 অনবক্৯প্তিরসম্তাবনা। অমনোহক্ষমা । ন 
সম্ভাবয়ামি ন মর্য়ে বা ভবান্ হরিং নিন্দেৎ নিন্দিষাতি বা। কঃ কতরঃ 

কতমেো! ব হরিং নিন্দেত নিন্দিষযতি বা। লুজ গ্রাথ। 

৩১। কিন্কিলাস্ত্র্থেবু লট । ৩। ৩। ১৪৬। 

অনবক্৯গ্তামর্ময়োরিতোতদগর্ভরাঞ্চেতি যাবদনুবর্ভতে। কিস্কিলেতি 

সমুদায়ঃ ক্রোধজেযোতক উপপদম্ |  অস্ত্যর্থাঃ অস্তিভবতিবিদ্যতয়ঃ | 

লিডোহপবাদঃ। ন আ্রদ্দধে ন মরয়ে বা কিন্কিল তং শুদ্রান্ং ভোক্ষ্যসে। 

অস্তি ভবতি বিদাতে ব৷ শুপ্রীং গমিষাসি । অত্র ল্ঙন। 

২৯। কিংবৃত্তে। লিউপুটো। কালত্রয়ে ৪:। নানুপর্ভতে ইতি । এনপ।সিন্ বিষয়ে নিন্দতি 
নিন্দিষাতানিন্দদিতি ক।লত্রয়ে ঘাকার।; পক্ষে ন ভনন্তাত ভাবঃ। প্রখদিতি। ক্রিয়াতিপত্তো। 
ভবিষ্যতি নিতাং ৪৪ ভৃদত বেতার্থঃ। 

৩০ | অনবক্ষ্প্রামনয়ে(রিটি | লিঙলটি।লগুবন্ডেন্ডে তৌ ঢচ কালত্রয়ে ভনতন্তেন সাধলক।রাণ।ম- 

পবাদেৌ। কিং খুন্তল্তানবিকারাদেল।বিশেঘাদ্বভয়ো ৬লিমাতীতাকিংবুস্তেহগাতি ন কতুব্যণ্ | পূর্ব 

নিপাতাহক্তেত্যাচঃ পরনিপাতে। বথ।মনংপ। নিবৃত্তার্থঃ1 89 প্রাথদিতি। ভূতে ব। ভবিয়াতি নিত্য- 

মিত্যথঃ । নাহং ভাবয়ামি চৈতো হরিমনিন্দিবাদি্াছাদাহন্যম্। 

৩১। কিংকিলান্তার্থেযু। লিউলুটে।: প্রাপ্তযোরিহ লুড্গ্রহণালিও, নিবন্তে উন্া।শয়েনাছ। 

জিডোহপবাদ ইতি । অস্তিভবতীতি। ত্বৎকর্ভুকং শু্ধাগদনমন্তী তা দির লও নেতি। লিডে। 
নিবৃত্তত্বেন তনিমিত্তত্বাভাবাৎ। | 

, ২৯।* কিংশন্দনিষ্পন্ন শব্দ উপপদ নে রা টি কালভ্রয়ে লিও 'ও লুট্ হয় । 
এখানে গহা। মাত্রেরউ অনুবুত্তি হইবে, বিকল্ের অন্তরুত্তি ভইনে না। বগা, কঃ কতরঃ 
কতমো বা হরিং নিন্দেৎ নিন্দম্যতি না। পুর্বাব প্রিরার শনিষ্পভ্তি অর্থ বুঝাইলে 
ভবিষ্যৎকালে নিতা এবং অন্তীতকাঁলে বিকল্পে লুঙ্ হলে । 

৩০। অনবকষ্প্ি ও অগর্ধ অর্থ বুঝাইলে এব? কিঃ শন্দ দ্বারা নিষ্পনন শব্ধ উপপদ 
হইলে কালব্রয়ে লিঙ্ও লুট হর। এখানে গর! অর্থ শিবু হইল। অননুক্»প্তি 
শবে সম্ভাবনা এবং অমর্য শবে অক্ষম] বুঝায় । ন সস্তাবয়াশি, ন মর্ধয়ে বাঁ ভবান্ 
হরিং নিন্দেৎ শনিন্দিষাতি বা। কঃ কতরঃ কতমে! বা হর্িং নিন্দেৎ নিন্দিষাতি বা॥ 

পুর্ববণথ ক্রিয়ার অনিষ্পন্তি অর্থ বুঝাইলে ভবিব্যৎকালে নিত্য এবং অভীতকালে 
বিকল্পে লঙঞ্হইবে | 



৪৪ সিদ্ধাস্তকৌ সুদী । 

৩২। জাতুযদোলিঙ্্। ৩। ৩। ১৪৭। 
যদাযদ্যোরুপসংখ্যানম্ | ০। ল্টোহপবাদঃ। জাতৃ যদ্যদা বদি বা 

ত্বাদ্ুশে। হরিং নিন্দেন্নাবকল্পয়ামি ন মর্ময়ামি বা। লড্ প্রা । 

৩৩1 ফচ্চযত্রয়ো? । ৩। ৩1 ১৪৮। 

যচ্চ যত্র বা ত্বমেবং কুষ্যাঃ ন শ্রদদধে ন মর্ষয়ামি । 

৩৪। গহায়াঞ্চ। ৩। ৩1 ১৪৯ 

অনক্৯প্ত্যমর্সয়োরিতি নিবভ্তম্ 1 ফচ্চযন্ত্রয়োর্ষোগে গর্থায়াং লিডেব 
হ্যা । যচ্চ যত্র ৰা ত্বং শুদ্রং যাঁজয়েঃ অন্যাধ্যং তু । 

৩৯। টারিজিরা কা নিরিনিিনার লিওলটো।ঃ চিরাটিগাজিধরা লটো। বাধন্পার্থম্। 
তদ।হ লটাহুপন।দ ইতি । অধং কালনবয়ে। লঙ. প্রাপ্থদিতি। ক্রিয়াতিপত্ৌ তৃতে বা ভবিধাতি 

নিতামিত্যর্থঃ। জাতু ভবান্ হরিগনিন্দিষাদি ত্যাছাদাহর্তব্যম্। অগর্ার্থমিদম্। গর্হায়।ং তু জাতুষে।গে 
জড়ান ূ 

৩১। "যচ্চববয়ে।রিতি। অনবক্ষ্প্রামর্যয়েরিতি বর্ধতে যখ।সংখামিহ নেষ্যতে । অয়মশি জিও, 
লটেোরপবাদং। যোগবিভাগন্স উত্তরস্পরদ্য়ে যঙ্চষ'নয়োরেবান্তবতির্ধথা! স্াদিত্যেতদর্থ:ঃ ৷ ক্রিরাতি- 
পত্তে। রঙ. প্রাঞ্তৎ। যচ্চষন বা ত্বমেবসকরিবা? ন আদধে ন মর্গয়ামীতা।দি। 

৩৪। গর্ত।য়াঞচেতি । কফালরয়েহয়ং ভবতীতি সর্দলকার।পবাদঃ । লিঙেব শু।দিতি | গর্গায়াং 

বিভাষ। কথমিতি লট্ প্রাপ্রস্ততরৈব কিতবৃত্ত ইতি প্রাপ্তস্তঘে।রপবাদ্দা যচ্চষ নয়োর্ষেগে বিহিতোহয়ং 
লিভিতি ভাবঃ। লু. প্রাগ্তৎ । ঘচ্চ ধর লা ত্বং শ্রর্ময।জয়িষ্স্তদন্য।যামিতা।দি। 

পাশাপাশি পাপিপািা সপ সপ কত ০৯৬০ সা পরব ৬ পাপ শপ স্্পীশ্প পা শপ আরে আয রা আপ জজ আই এ ৯ জা? এ আচ ৯০ 

৩১। কিংকিল শব্দ ও অস্তার্থ শব্ধ উপপদ হইলে অনবকৃষ্প্তি, অমর্ষ ও গর্থা 
অর্থ বুঝাইলে কালত্রয়ে ল্ট্ হয়। কিংকিল শব্দ ক্রোধবাচক। অস্তি, তবতি, 
বিদ্যতে এই সমুদয়গুলিই অস্তার্থ। এইটী লিডের বিশেষক। ন শ্রদ্ধধে, ন শর্ষয়ে, 
বা কিংকিল ত্বং শূদ্রান্ন* ভোক্ষাসে। অন্তি ভবতি বিদ্যতে বা শৃড্রীং গমিষ্য স.। 
এখানে লুঙ্ হইবে না। 

৩২। জাতু ও যৎ শব্দের যোগে অনবক্ষ্্তি ও অমর্য অর্থ বুঝাইলে কালত্রয়ে 
লিঙ্ হয়। প্যদাষদ্যোরুপসংখাঁনম্” এই বার্তিক সুত্র দ্বারা যদ! ও যদি শব্দের যোগে 
লিঙ্ হয় ইহ! ব্তবা। এই হুত্রটী লুটের অপবাদ । জাতু, যৎ, যদা, যদি বা ত্বাদুশে! 
হরিং নিন্দেন্নাবকল্পয়ামি ন মর্ষয়ামি বা। পূর্ববৎ লুঙ্ হইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার অনিশ্পত্তি 
অর্থ বুঝাইলে ভবিষ্যৎকালে নিত্য ও অভীকালে বিকল্পে লুঙ হইবে। 

৩৩। ,যচ্চ ও যত্র শব্ষের যোগে অননক্৯প্লঠি ও অর্ধ অর্থ বুঝাহলে কালঙ্রয়ে 
লিঙ্ হয়। | ( এই যোগবিভাগ, উত্তর সুত্রদ্ধরে ঘচ্চ ও ষত্র শব্দের অন্থুবৃন্ধির 'ঈন্ত ), 'বধা,, 

যচ্চ ত্র বা ত্বমেবং কুর্ধাাঃ ন শ্রদ্ধধে ন মর্ষয়ায়ি। ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি বুঝাইলে ভবিষৎ: 
কালে নিত্য এবং অতীতকালে বিকল্পে লৃঙ্ হয়। 



লকারার্থপ্রকরণম্। ৪৩৫ 

৩৫৭ চিত্রীকরণে চ। ৩। ৩। ১৫০। 

যচ্চ যত্র বাঁ ত্বং শুদ্রং যাজয়েঃ আশ্র্্যমেতৎ | 

৩৬। শেষে ল্ডযদৌ । ৩। ৩। ১৫১।. 

যচ্চযত্রাভ্যামন্যন্িন্নপপদে চিন্রীকরণে গম্যে ধাতোলহ্ট, স্যাঁৎ | 

আশ্চর্যযমন্ধো নাম কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যতি। অযদৌ কিম্। আশ্চর্য্যং যদি 

সোহুধীয়ীত। 

৩৭। উতাপ্যোঃ সমর্থয়োলিড। ৩। ৩1 ১৫২। 

বাঢ়মিত্যর্থেহনয়োস্ত্বল্যার্থতা । উত অপি বা হন্যাদঘং হরিঃ| সমর্থয়োঃ 

কিম। উত দণ্ড; পতিষ্যতি। অপিধাশস্যতি দ্বারম্। প্রশ্নঃ প্রচ্ছাদনঞ্, 

গম্যতে। "ইতঃ প্রভৃতি লিউরিমিস্ডে ক্রিয়াতিপত্তোৌ ভূতেহপি নিত্যো লিউ । 

৩৫। চিত্রীকরণে চ। অয়মপি কালরয়ে। ল্ড্ প্রাপ্থৎথ। যচ্চ যত্রবা ত্বং শূড্রময।জয়িষ্যঃ। 
ক শ্টর্যামেতৎ | 

৩৬। শেষে । সর্ধবলক[রাপবাদঃ। সোহ্ধীয়ীতেতি। যদাযদ্যোরুপসংখ্যানাজ্জাতুষদে।রিতি 

লিও । লিঙ্নিমিত্াভাবাদিহ লঙ. ন। 
৩৭। উতাপ্যোরিতি । ধাতোর্লিউ, স্তাৎ কালরয়ে। ভূঁতেহপি নিত্য ইতি। বাগ্রহণন্ত নিবৃত্তত্বাদ্ 

ভবিধ্যতীব ভূতেহপি নিতাং ল্ঙ.। উত্তাহনিষাদ্দন্যং রাজা । নাহন্ ন হনিষ্যতীতি গম্যতে । 

৩৪। এস্থলে অনবক্ষপ্তি ও অমর্ধার্থ নিবৃত্ত হইল । যচ্চ ও ত্র শব্খের যোগে 
লিঙ্ই হইবে অন্য লকার হইবে না। যথা, যচ্চ যত্র বা! ত্বং শূদ্রং যাজক়েঃ অন্যাধাং তৎ। 

৩৫1 যচ্চ ও যত্র শবের যোগে চিত্রীকরণার্থে (আশ্চর্যযার্থে) ধাতুর উত্তর লিঙ্ 
হয়। যথা, যচ্চ যত্র ব। শূদ্রং যাঁজয়েঃ আশ্চর্য্যমেতৎচ | 

৪৬। যচ্চ, যত্র ও যদি শব্ধ ভিন্ন অন্য শব উপপদ হইলে চিত্রীকরণ অথ বুঝাইলে 
ধাতুর উত্তর কালত্রয়ে লুট হয। আশ্চর্যাম্ অন্ধো। নাম কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যতি । যদি-শব ভিন 
বলিলেন কেন? আশ্চর্যাং যদি সোহর্দীর়ীত। এখানে লুট্ হইল না । 
.৩৭। তুল্যার্থক অপি ও উত শব্দের যোগে কালব্রয়ে ধাতুর উত্তর লিঙ্ হয়। 
স্বীকারার্থে উভয়ের তৃল্যার্থতা বুঝিতে হইবে । উত অপি বা হন্ঠাদঘং হরিং। তুল্যার্থ 

বলাতে উঁত দণ্ডঃ পতিষ্যতি। অপি ধান্ততি দ্বারম্। এখানে প্রশ্নও আচ্ছাদন 
জর্থ বুঝাইন্তেছে, অতএব লিঙ্ হইল না। এই সুত্র হইতে হেতু ও হেতুমত্তাব বিষয়ে 
ক্রিম্নার-অনিষ্পত্তি অর্জ গম্যমান হইলে ভূতকালেও নিত্য লিঙ্ হইবে। 



৪০৬ সিদ্ধান্তকৌ মুদ্দী। 

৩৮। -কামপ্রবেদনেহকচ্চিতি । ৩। ৩। ১৫৩7 

স্বাভিপ্রায়াবি্ষরণে গম্যমানে লিঙ্ স্ান্প তু কচ্চিতি। কামো, মে 

ভুঞ্জীত ভবান্। অকচ্চিতীতি কিম্্। কচ্চিভ্জীবতি.। | 

৩৯। সম্ভাবনেহলমিতি চেৎসিদ্ধাপ্রয়োগে । ৩1৩ । ১৫৪, 
অলমর্থোহত্র প্রৌড়িঃ। সম্ভাবনমিত্যলমিতি চ প্রথময়া সপ্তম্যা চ 

বিপরিণম্যতে | সন্তাবনেহর্থে লিঙ্ স্তান্তচ্চেঙ সম্ভাবনমলমিতি সিদ্ধাপ্রয়োগে 
সতি। অপি গিরিং শিরস৷ ভিন্দ্যাৎ। সিদ্ধাপ্রয়োগে কিম) অলং কষে 
হস্তিনং হনিষ্যতি। 

৪০ | বিভাষা ধাতো। সম্ভাবনবচনেহযদি । ৩। ৩। ১৫৫। 

পূর্ববসুত্রমনুবর্ততে ৷ সম্ভাবনেহর্ধে ধাতাবুপপদে উক্তেহর্থে লিভ্ বা স্যাঁৎ 
ন তু যচ্ছবে। পুর্বেবণ নিত্যে প্রাপ্তে বচনম্। সম্ভাবয়ুমি ভুঞ্জীত 
ভোক্ষ্যতে বা ভবান্। অধদ্ি কিম। জস্তাবয়ামি যন্ভুপ্জীথাত্্বম্। 

২৮। কামপ্রবেদনে। লিঙ্ ম্যাদিতি। কালত্রয়ে সর্বলকার/পবাদঃ। কচ্চিজ্জীবতীতি | 
কামে! মে ইত্যনুষগ্রীনীয়ম। বর্তমানলামীপ্য ইতি লট । ক 

৩৯। সগ্তাবনেহইলমিতি। প্রৌটিরিতি । পর্ষণাপ্তিরিতার্থঃ | প্রথময়! সপ্তমা। চেতি। সম্তাবনে ইতি 
সপ্তমান্তং প্রথময়। বিপরিণমাতে অলমিতি প্রথমাস্তং লপ্তমোতি সম্বদ্ধঃ॥ সম্ভ।বনেহর্থে ইতি। নচ 
প্রথময়। বিপরিণমিতত্বাৎ কথমত্র ষণ্তম্যর্থল।ভ ইতি চেদ্ অত্রা্থঃ। সম্ভবনেহলমিত্যাবত্ত্য দ্বিতীয়ন্তৈব 

বিপরিণ।মাৎ সর্ষ্েষ্টসিদ্ধিরিতি । সম্তভাবনং ক্রিয়াধু যোগাতাধ্যবসায়ঃ। অলমিতীতি। তচ্চ সম্ভাবনং 
সমর্থ ইতি চেদ্ ভবতি তদ। লিউ. শ্ত।দিত্যর্থঃ। সিদ্ধেতি। সিদ্ধঃ অপ্রয়োগো যস্ত তন্মি্ললমি 
সতি। যত্রীলংশবে। ন প্রযুজাতে ভদর্থস্ত গমাতে তন্রেতি ফলিতোহর্থঃ। মনোরমায়াং তু অলমিতি 
সম্ভবনে সিদ্ধ প্রয়েগশ্চেদ্িতি হুত্রয়িতুমুচিতমিতুক্তম্। তত্র দিদ্ধন্ত প্রয়োগ ইতি বিগ্রহঃ। কন্তা- 

' প্রয়োগ ইত্যাকাজ্ষায়।মর্থাদলংশব্শ্যেতি বোধ্যম। অপি গিরিমিতি। সম্ভবনদ্যোতকেো।হপিশব্দঃ | 

গিরিবিদারণে পর্যাপ্ত ইতি সপ্াবনাত্র গমাতে । কালস।মান্তেহয়ং লিউ. । লৃঙ,প্রাণ্থৎ। অপি গিরিং 
শিরসাহভ্োত্ন্ৎ। অলমিতি চে কিম্। প্র।য়েণ গমিষ্যতি । 

৪* | বিভাষ! ধাতাবিতি । সম্ভবনমুচাতে যন তৎ সম্ভ(বনবচনং তম্মিন্ ধাতৌ। জস্ভ।নার্থক- 

ধ(তাবিত্যর্থঃ। ভূর্গীথান্বমিতি। অত্র লি লিও । ধাতো। কিম্। সম্ভাবনধচলং 

৩৮। ন্বাভিপ্রায় আবিষ্ষরণ অর্থ গম্যমান হইলে কালত্রয়ে ধাতুর উত্তর গিত্ 
হয়, কিন্তু কচ্চিৎ শব্দ উপপদ হইলে হয় না। কামো মে ভূক্ষীত ভবান্। যেখানে 
কচ্চিং শব্ের যোগ হইবে সেখানে কি হইবে ? কচ্চিত্জীবতি এস্থলে লিঙ্পহইল না). 

৩৯। যদি এ সম্ভাবনা অলমর্থে অর্থাৎ সমর্থ অর্থে হয় এবং প্র সিদ্ধ অলম্ শের 
অপ্রয্বোগ হয়, তাহ। হইলে অর্থাৎ অলম্ শব্ের অর্থ যে সমর্থ তাহা ভাসমান, ইইলে, 

সম্ভীবন। মর্থে কীলত্রয়ে ধাতুর উত্তর বিঙ্্ হয়। কিন্তু অলম্ শব্দের প্রয়োগ, হইলে, 



ল্কারার্থপ্রকরণম্ | 08০৭; 

5৪১২ * পনের ৩। ৩। ১৫৬। 
. খা স্তাৎ। * কৃষ্ণং নমেচ্চেৎ স্থুখং যায়াৎ। কৃষ্ণং নংস্ততি চে স্থুখং 

খাস্ততি। ভবিষ্যত্যেবেষ্যতে ৷ ০। নেহ। হস্তীতি পলায়তে। 

৪২। ইচ্ছার্থেষ্ক লিঙউলোটো । ৩। ৩। ১৫৭। 
 ইচ্ছামি ভূপ্তীত ভূড্ত্তাং বা ভবান্।. এবং কাময়ে প্রার্থয়ে ইত্যা্ি- 

যোগে বোধ্যম্। কামপ্রবেদনে ইতি বক্তব্যম্। ০। নেহ। ইচ্ছন্। করোতি। 
গর রর স শক সত ভগ |» ৬ ৯৮:০০ ০. শা শপ পপ ৯ * ০ শি স্পীসীশিশিশীশাশীন শি ৬৩ স্পা পাপা পাশপাশি পিপাসা ক 

ত্বরূপগ্রহণং মাতৃ । কুতে তু সম্ভবননচনে তদ্ধাচকধাতো রপ্রয়োগাদিহ বিভায! ভবতি। ভুগ্জীত 
ভবান। পুর্ণাত্র নিত্যে। লিও. । 

৪১। হেতুরিতি। বিভাষেতান্ত।নুবর্তনাদাহ। বান্তাদিতি। নমেচ্চেদিতি। কৃষ্ণনতিঃ সুখ” 

প্রাপ্তৌ। হেতুঃ। ভবিষ্যত্যেবেতি। লিডিতানুবর্তমানে পুন ্লঙ্গ্রহণং ক।লবিশেষপ্রতিপত্তার্থমিতি 
ভাবঃ। হস্তীত্যা্দি। ননু লক্ষণহেতে।: প্রিয়ায়া হতি হণ্ডেঃ শতৃপ্রত্যয়; স্যাৎ হননন্ত পলায়নে 

হেতুত্বাৎ। মৈবম্। “দেবত্রাতে। গলে গ্রাহ ইতিযেগে চ সদ্ধিধিত। মিথস্তেন বিভাষ্যস্তে গবাক্ষঃ 
দংশিতন্রত” ইতি শচ্ছেরন্যতপশ্ত(মিতি শ্ত্রে ভাষো ব্যবস্থ(পিতত্াং। ব্যাখ্যাতঞ্চ কৈয়টেন তত্ত্ব 

হুত্রে। দেণত্রত ইতি সংজ্ঞা । তত্র নুদবিদেন্দত্রাত্রহীভ্যোহন্যতরগু(মিতি ন নত্বং ভবতি। দেবভ্র!ণ 

ইতি। কিন্তু দেবরাত ইত্যেব। গ্রো ষড়ি অচি বিভাধেতি প্রাণ্যঙ্গে নিতাং লতম। গলত। 

বিষবাচকে গর ইত্যত্র নভবতি। বিভ।ম। গ্রহ ইতি পগ্রতায়ে। জলচরে ভব্তি গ্রাহঃ। জ্যোতিধি 
ন। গ্রহঃ |. লক্ষণহেত্ে(রিতি সুত্রে নন্বোর্ববিভষেতাতো। বিভাষেতানুবত্ত্য ব্যবস্থিতবিভাষাশ্রয়ণা- 

দিতিশবযোগে সন্িধিঃ। শতৃশ।নচৌ ভবতঃ। হশ্ডীতি পঙায়তে। বাতায়নে গবাক্ষঃং। অন্তরে, 
ত্ববঙ ন তরতি। গোক্ষঃ। সংশিতব্রত ইতি বহুত্রীহিঃ। অত্র শ।চ্ছে।রহ্যতরন্ত।মিতি সংশ।ত ইতি 
ইত্ববিকল্পো। ন ভবতি অন্যত্র তু শাতঃ। শিতঃ। তে পুর্বোজনত্ব।দিবিধয়ো মিথ: পরম্পরম্ এক- 

বিষয়ে ন বিকল্লান্তে তত্তধিধায়কন্ুত্রে ব্যবস্থিতবিভাবাশ্রয়ণাদিতি ভাবঃ। রিনি তু ভৃতে 
ভবিব্যতি চ নিতাং ল্.. যদ্যবধিষ/ৎ শগ্মুদপত্হ্যৎ | 
৪৯ ইচ্ছার্থেধিতি। এফুপপদেখু ধ।তে।রেতৌ স্তঃ। সর্বলকারাণামপবাদঃ। লিঙ্ চেতা- 
নেন সম।নকর্তৃকেধু লিওে! বিধানাদিহ 85850575 ভবত ইতি বোধ্যম্। ইচ্ছন্ 

স্পা পা পীর শত পশম আপি পা এ পপ সস 

হুইবে। যথা, গিবিং শিরস। ভিন্দযাৎ | সিদ্ধ শন্দের অপ্রয়োগ হইলে কি প্রকার হইবে ? 
'অলং কষ্ণে। হস্তিনং হনিষ্যতি। এস্থলে লিউ হইল না| 
.... 8০. পুর্ন্বনত্র অন্বৃত্তি আনিতেছেন। সম্ভাবনার্থক ধাতু উপপদ হইলে এবং 
'সম্ভাবনার্থে পু সিদ্ধ অলম্ শব্দের অপ্রয়োগ হইলে কালত্রয়ে ধাতুর উত্তর বিকলে 
লিঙ্ হয়। যৎশব্দের যোগে হইবে না। পূর্বস্থত্র দ্বারা নিত্যতা প্রাপ্তি হওয়াতে 
বিরুল্লাবিধানের জন্ত এই ভিন্ন হ্ত্র করিয়াছেন । নথা, সম্ভাবয়ামি ভূঞ্তীত, ভোক্ষাসে 
ঘাভবান্। যেখানে যংশবের যোগ হুইবে, সেখানে কি হইবে? সম্ভাবয়ামি ঘৎ 
ভু্ীথাত্বম্। ১এস্লে হইল ন। 

8৪১. »হেত্ ও হেতুমস্তাব গমামান হইলে ভবিষাৎকালে ধাতুর উত্তর বিকজে 
লি; হয়। থা, কৃষ্ণং, নমেচ্চেৎ সুখং যায়াৎ। কৃষ্ণং নংস্ততি চেৎ স্ুখং যাস্ততি ।. 
উরিযাৎকালেই হইবে, অস্তত্র হইবে না। সুতরাং প্হস্তীতি.পলায়তে” এস্থলে হইগ না। 



৪০৮ সিদ্ধাস্তকৌমুদ্দী । 

৪৩। লিঙ্চ। ৩।৩। ১৫৯। 
সমানকর্তৃকেষু ইচ্ছার্থেযুপদেষু লিউ। ভূপ্তীয়েতীচ্ছতি। 

8৪ | ইচ্ছার্থেভ্যে! বিভাষ! বর্তমানে | ৩। ৩। ১৬০। 
লিঙ্ হ্যা পক্ষে লট. | ইচ্ছে । ইচ্ছতি। কাময়েত। কাময়তে ।. 

বিধিনিমন্ত্রণেতি লিউ । বিধৌ। যজেত। নিমন্ত্রণে। ইহ ভূপ্তীত ভবান্। 
আমন্ত্রণে । ইহাসীত। অধীষ্টে। পুত্রমধ্যাপয়েন্ডবান্। সম্প্রশ্ে। কিং 
ভে বেদমধীয়ীয় উত তর্কম্। প্রার্থনে । ভো। ভোজনং লভেয়। এবং লোট্। 

৪৫1. প্রেষাতিসর্গপ্রাপ্তকালেষু কৃত্যাশ্চ । ৩। ৩। ১৬৩। 
প্রৈধী বিধিঃ। অতিসর্গঃ কামচারানুজ্ঞা। ভবতা যষ্টব্যম্। ভবান্ 

যজতাম্। চকারেণ লোটোহনুকর্ষণং প্রাপ্তকালার্থম্। 

করোতীতি। অন্রানভিধানাৎ সম।নবর্তৃকেমু ইতি তুমুন্ন। নন কাষপ্রবেদনে কচ্চিতীত্যনেনৈব 

লিওঃ সিদ্ধহাদিহ লিঙগ্রহণং মাস্ত লোডেব বিধীয়ত।মিতি চেন্ন। লোটা লিঙডে! বাধা মাতৃদিতি 
লিরগ্রহণন্ত বস্ঠ কন্বাৎ। ন চৈবমিচ্ছার্থেধু লে টু চেত্যেব স্থত্রাতামিতি বাচাম্। চকারেণ লিঙোহমুকর্ষে 

তৎসম্বদ্ধন্ত .বিভাবষা গ্রহণস্য।মুকর্ষণ প্রসক্রযা লকারান্তরমপি হ্যাদিতি। ন চৈবমপি কালপ্রবেন. 

ইতুপসংখ্যান।দনেনৈব সিদ্ধে কামপ্রবেদনে কচ্চিতীতি হ্থত্রং মান্তিতি বাচাম্। যখার্থপ্রকরণাদিন। 
কামপ্রবেদনং গমাতে ইচ্ছার্থকমুপপদ্ং নান্তি তদর্ঘং তদারপ্ত।ৎ। 

৪৩। লিঙ্চেতি। সমানক তুঁকেদু তুমুনিতানেন ইচ্ছ।ঘেঁধু লিউলোট।বিতি বিহ্তয়ে।লিঙ্জোটোধাধে 
প্রাপ্তে লিঙওঃ প্রসবার্থং সুত্রমূ। ন চাত্র বাসরূপবিধিনা লিঙলোটোর্নিত্যং বাধ! নেতি শক্কাম্। 

ক্তলু[ট্তুমুন্খলর্থে তদভাবাৎ । 'মথাপি বাসর্ূপবিধিঃ স্টার্দেবমপি লিঙেব ষথ। স্যাল্লোট্ মাতৃ দিত্যেবঘর্থং 
তদ।রন্ধবামেব। - ক্রিয়াতিপতৌ লুঙ. প্রাখ্বৎ। 

৪8৪ । ইচ্ছার্থেভ্য ইতি। ইচ্ছার্থেভাঃ কিম্। পচতি। গচ্ছতি। 
৪৫ । প্রেষাতিসর্গ । টপ্রষে। বিধিরিতি | বিধিগ্রহথণে কর্তবো প্রৈষগ্নহণং শশ্বদ্ধিৈশদযা 

মিত্যাহুঃ। লোটোহনুকর্ষণমিতি । লোট্ চেতি যোগন্ভেদমেব প্রয়োজনমেকয়োগতে তু লিডোহপ্যন্থু- 
'কর্ষণং স্তাৎ। প্রাপ্তকালার্ঘথমিতি। প্রেধা তিসর্গয়োঃ পূর্বেণৈৰ নিদ্ধস্াদিতি ভাবঃ। 

৪২। ইচ্ছার্থ ধাতু উপপদ হুইলে ধাতুর উত্তর লোট্ ও লিঙ্ হয়। বথা, ইচ্ছাঁমি 
ভুপ্তীত, ভূঙ্ক্তাঁং ব। রা এই প্রকার কাময়তে প্রীর্থসতে ইত্যাদির যোঁগেও হুইবে। 
কাম প্রবেদন অর্থাৎ কামজনিত ছঃখ অর্থ গমামাঁন হইলে ধাতুর উত্তর [০ ও 
লোট্ হয়। ০। এই জগ্ত ইচ্ছন্ করোতি এখানে হইল না। 

৪৩। সমান কর্তৃক ইচ্ছার্থ ধাতুর উপপদ হইলে অর্থাৎ ইচ্ছার্থ ধাতু পরে ধাফিলে 
পূর্ববর্তী ধাতুর উত্তর লিঙ্ হয়। রে ভূঞ্জীয় ইতি ইচ্ছতি। 

9৪। £চ্ছার্থ ধাতুর উত্তর বর্তমানকালে বিকল্প লিঙ্ হয়। (বিকল্পপক্ষে লট্ 
হয়। যথা, ইচ্ছেৎ। ইচ্ছতি। কাময়েত্য।, কামক্নতে। প্বিধিনিগন্ত্রণ” এই সুত্র হারা 
লিঙ। বিধি বিষয়ে উদাহরণ যথা, যজেত। নিমন্ত্রণ বিষয়ে উদ্দাৃহ্রণ যথা, ইহ ভূলীত 



'গফাগাখশ্রকণম্। 8০৯ 

৪৬৭ লিঙ্ চোধ্বমৌহুর্তভিকে । *৩। ৩। ১৬৪। 
: প্রৈষাদয়োহনুবর্তক্তে । ঘুহুর্ভাদুধ্ব'ং যজেত যজতাম্ ঘষ্টব্যম্। 
৪৭1 সম্মেখলোট। ৩। ৩। ১৬৫। 

পূর্ববসূত্রন্তট বিষয়ে । লিঙঃ কৃত্যানাং চাপবাদঃ। উধ্বং মুহূর্তাদ্ 
ঘজতাং স্ম। ্ 

৪৮1 খধীষ্টে চ। ৩। ৩। ১৬৬। 

ন্মে উপপদেহধীষ্টে লোট, স্যা। স্বং স্ম অধ্যাপয়। 

৪৯। লিঙ্যদি। ৩। ৩। ১৬৮। 
' ষচ্ছন্দে উপপদে কালসময়বেলান্থ চ লিঙ স্যা। কফালঃ সময়ো'বেল! 

' ৰা যুজীত তবান্। 

৪৬ লিড. চেতি। প্রাপ্তকালবিশেষেহগ্রাপ্তস্ঠ লিতো বিধান।র্খমিদং শুত্রম্। প্রেষ(তিসগয়োস্ত 
পুর্ণ প্রাপ্ত এব লিউ. । লোট্কৃত্যানাং কালপদিশেষেহস্মিন লিঙ। বাধ! মাতৃদ্দিতি চকারঃ। 

৪৭। পুর্বশুত্রধিষর ইতি । প্রৈষাদয় উধ্ব'মৌহুর্তিকে ইতি চান্বর্ততে ইতি ভাবঃ। 
৪৮। আধীষ্টেচ। লিডোহপবাদ:। যোগবিভাগন্ত উধ্বগৌহ্হিকা নন্থবৃত্তার্থঃ। 

৪৯| লিউযদি। কালসময়বেলাহ্থ চেতি। উপপদ্েেদ্িতি বচনযিপরিণামেন সম্বধতে ৷ ভুসুমোহপ- 
যাঞ্ছঃ। যড়ুল্লীতেতি । যৎ্কালঃ পচভীত্যন্ তু ন.। ট্্রধানদীনামনুবৃত্তেঃ | 

ভবান্। আমন্ত্রণ বিষয়ে উদাহরণ যথা, ইহাসীত। অধীঞ্ট বিষয়ের উদাহরণ যথা, 
পুত্রষধ্যাপয়েস্তবান্। সংপ্রশ্ন বিষয়ের যথ!, কিং ভে। বেদমধীয়ীয় উভ তন্কম্। প্রার্থন 
বিষয়ে ফখা। ভে! তোজনং লভেয় | এই প্রকার লোট ৪ হইবে। 

18৫1 প্প্ধ অর্থাৎ বিধি, অতিসর্ণ অর্থাৎ কামঢারানুজ্ঞা এবং প্রাপ্তকাল অর্থ 
ধুবাইলে ধাতুর উত্তর কৃত্য গ্রতায় হয়। চকার দ্বার লোট্ও হয়। যথা, ভবতা 
বষ্টব্যম্।, ভবান্ য্জতাম্। টপ্রষ ও অতিসর্গার্থে পুর্বসথত্ ্বারাই কার্ধ্যসিদ্ধি হইত, 
তবে প্রাপ্তকালার্থ বিহিত হইবে বলিয়া! এই সুত্র করা হুইয়াছে। 
৪৬1 টপ্রষ, অতিপর্গ ও প্রাগুকাল অর্থে যদ্দি উদ্ধমৌহূর্তিক অর্থ গম্যমান হয়, 
তাহা! হইলে ধাতুর উত্তর লিউ. হয়, চকার নির্দেশ দ্বার! ক্রত্য প্রতায় ও লেটি হইবে, 
(প্রাপ্তকাল বিশেষে অপ্রাপ্ত লিঙের বিধানের জন্ত এই সুরূটা কৃত হইয়াছে) মুহুর্তীদৃর্ধং 
(যজেত বজতাম্ যষ্টব্যম্। 
78৭1 »প্টশবের যোগে ধাতুর উত্তর লোট্ হয়। এই সুত্র হু বিষয়ে লিঙ্ ও 
কহ পত্র অপবাদ। যথা, ভদ্ধং মুহ্র্তাৎ যজতাং স্ম। 
রি ॥ শ্মশব উপপদ 'হইলে অধীষ্য অর্থাৎ অধ্যাপনার্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লোট্ 
- বাগ স্বং শা অধ্যাপর়।. 

ক € ৫২) 



৪১৩ সিদ্ধাস্তুফৌমুদী । 
ন্খঃ 

৫০ | অহে কৃত্যতচশ্চ । ৩।৩। ১৬৯7 

চাল্লিভ। ত্বং কন্যাং বহেঃ। 

৫১৯ | কি লিঙ্ চ |] ৩1৩1 ১৭২ । 

শক্তো। লিউ হ্যা। চা কৃতাঃ। ভারং ত্বং বহে রে লু” মা 
কার্ধীঃ। কথ: মা ভবতু ম। ভনিষ্যতীতি নায়ং মাঙ্ কিন্তু ম।শব্দঃ 

৫২। ধাতুপন্বন্ধে গ্রত্যয়াঃ । ৩।1।৪1১। 

ধাবর৫ানাং সন্বন্দে যত্র কালে গুতায়া উল্লাস্ততোশ্ন্যত্রীপি স্যুঃ 
তিউভ্তবাচযক্রিয়ায়াঃ প্রাধাস্যাস্তদন্ুরোধেন চা তক্রিয়াবা টিভাঃ প্রত্যয়াঃ। 

পসরা. (পরল, এ পার পপ, ৮০ ৯ পপ নস ৯ শশী পাশ ও পজাশশাাপাশিশশ শা পিশ শী টি শাশ্পল শ ক উপ শপ ০ তপ্ত ২৩১ | ১৯৮৯ ০ শা পপ জর ০৯, এল 

৫০) অর্থ ইতি । যেগ্যে ক্রি গমামানে কুতাতৃচে। ভবন্থি। তয় কণ্ঠা বোঢব্যা। বহনীয়]। 
ত্বং কণ্ঠ বেঢা। কন্যাং বঠেরিভি। কন্সোদ্বহনে যোগ্যস্্রমিতার্থঃ। নন্বর্হে কিমর্থৎ কৃতাতৃচে। 
বিধীয়ন্তে। যানভা সামান্যেন বিহিতহ্থাদর্েহপি ভবিষান্টীতি চেদ অনাহুঃ | অহতায়।ং দোতায়।ম- 

প্রার্থো লিট, বিধায়তে তেন তু লিড বাধা মাতৃদিতি কৃত্যতূচে'বিধানম্। ন চ বাসরপবিধিনা 
সমীহিতসিদ্ি? শ্্রাধিকারাদৃদব তদ প্রপুত্তেরিতি । ্ ৪ 

৫২1 ধাতুসন্বন্ধ উনি । ইহ ধাত্বোবিশিষণলিশেষাভ।বাদিসশ্বন্ধোহনুপপন্নঃ স্বার্থন্ম।রণেনোপ- 

গ্ষীণত্ব(ৎ। পদার্থসংসর্গে। বাকি কারকনিশিষ্ট। ক্রিয়া চেতি স্বীক।রাৎ। শব্দানুগমাদূতে ন শাবোহস্তি 

প্রচায় ইতাবষ্টাতভা শব্দবোধে শন্দোহপি ভাসতইতাভাপগমেহপি শবন্ স্বার্থ প্রচোব প্রকারত্বং ন তু 

শন্দান্তরং প্রতি তপা চ ধাতুনদ্বন্ধো বাঁকোন ন বুধাতে উতি ল্য বাঁকার্থ্বসস্তবাদ্ধাতুশব্দেন ধাত্বর্থো 
লক্ষ্যতে। ননু ধাতোঃ কর্্ণঃ সমানকর্তৃকাণ্দতি সম্থিধৌ কর্মত্ং সমনকর্তৃকত্বঞ্চ ধাতে।রর্ঘদ্থারকং 

ধিশেষণমাশ্রিতং তথেহ।পি ধাহে।রর্থদ্বারক: সন্বক্ধোহস্্বতি চেৎ মৈবম্। তখ! হি সতি পরস্পরসম্থ দ্ধা্থ- 

বোধকানেকধাতুপ্রয়োগএব গ্রতায়াঃ স্বান্ততশ্চ গোমাপাসীৎ গোমান ভবিতেহা।দি ন সিধোৎ। নহত্র 
বসন দদর্শতান বর্জমানকালো পনসিরিব সন্মানকালেন্তি: প্রনৃজাতে । ন চা প্রযুজামা নগ্ত ধাত্বস্তরেখ 

সম্বন্ধোহান্ত। অর্থুয়।ঃ সন্বগ্ধভাপগমে ধাতুদ্ধয়াভাবেহুপি ধাতরথদ্বয়ন্তঞ সবাৎ গোমানাসীদিত্যাদে। 
মান্থুপপত্তি;। তদেতদভিছ্েেতাহ | ধাক্র্থান।মিতি । বিষয়বগতাপেক্ষ” বহুবচনম্॥ একৈকবিষয়া- 

পেক্ষায়।ং তু ধাত্র৫থয়োরিতি পোধাম। এতচ্চ মনোরমানুসারেণ ব্যাথাতম । কেচিত্ত, ধাত্বোরর্৫থ- 

স্বারকসম্বপ্ষেহভ্যুপগতে গোমানাসাপ্ধবিতেত্যাদ্দি ন সিধোদিতি মনোরমোক্তং চিন্তামেব। ৩ৎকরোতি 

৪৯1 ঘযতশন্দ উপপদ হইলে এবং কাল, সময়, বেলা এই তিনটী শব উপপদ- হইলে 

ধাতুর উত্তর লিঙ্ হয়। যগা, কাল: সময়ে বেল বা যদ্থপ্তীত ভবান্। 
৫*। যোগা কর্ভা বুঝাইলে ধাইর উত্তর কৃত্য ও তৃচ্ প্রতায় হয়। চকার দ্বারা 

লিঙ্ও হয় । যথা, ত্বং কন্তাং বহেঃ। 

৫১। শক্ত কর্তী বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লিঙ্ হয় এবং চকার দ্বারা কতা প্র্ঠায়ও 
হয়। যথা, ভারং ত্বং বহেঃ। পমাঙি লুড্” এই সুত্র দ্বারা মা শকযোতগ লুঙ্ও হয় । 
ম' কার্ষীং। মা 'ভবতু মা তবিষ্যতি এইরূপ পদ কিরূপে শিদ্ধ হইল? এখানে এইটা 
মাঙ্ শক লাহে, ই মাশব 1 এই জন্ত লুঙ্ হইল না। 



-লকারার্থপ্রকরণম্। ৪১১ 

“বসন্ দদর্শপ। ভূতে লট্। অতীতবাসকর্তৃকং দর্শনমর্থঃ । সোমযাজী অস্থ্য 
পুজে। ভবিতা। সোমেন ক্ষ্যমাণে। যঃ পুভ্রস্ততকক্ুকিং ভবনম্। 

৫৩। ক্রিয়াসমভিহারে লোট্ লোটে হিস্বৌ বা চ 
তধবমো2 | ৩1৪1 ২1 

পৌনঃপুন্যে ভূশার্থে চ দ্যোতো ধাতোর্লোট, হ্যাৎ তস্য চ হিস্বো স্তঃ 
তিডামপবাদঃ। তো চ হিন্বৌ ক্রমেণ পরস্মৈপদাজ্মনেপদসংজ্ৌ স্তঃ 

তদ।চষ্টহতাত্রেব তদঙ্ঞাস্তাশ্মিনিতা রাপ্যেকত্ববত্রমানতয়ে(রবিবক্ষিতত্বাৎ প্রকৃতস্ত্র।নপেক্ষটয়ব তৎমিদ্েত। 

ন হাঝ মতুবিবধো বন্তমানে লড্ডিত্য।দ।বিব কালবিশেষপরিগ্রহো হস্টীতাহঃ। তভ্ভাবাকৈযটাদ্যননুগুণম | 

তথ। হি ভাষো প্রায় ইন্যন্ুবন্ূমানে পুনরত্র প্রঠায়গরহণং কিমর্থমিতাক্ষিপা অধাতুপ্রতায়ানামপি 

সম্বন্ধে সাধুত্রং যথা হ্তাৎ 'গমানাসীং ভবিতা বেতি সগাহিক্তম॥ কৈয়টে নতু তদস্াশ্টাশ্মিনিতি 

মতুপ্প্রতায়ে। বর্তমানসন্রানি শিষ্টপ্রকৃতার্থযুক্ঠো বিহিত ইত্ভাক্ন 1 তথা চ মতুব্বিধাবন্তীতাত্র 

একতন্সাবিবক্ষিতদেহপি বধমানহ” বিবক্ষিতমিতি তদগ্রস্থবলাদলগমাতে। কিঞ্চ দণ্ডিনম।নফেভু-ক্ত 
বর্তমানসত্র।বিশিঈদগুনূক্ এবানীয়তে নান্ত। তথা চ আলীৎ ভবিত্তিতি িজপদ।নুরে।ধেন 

গোমানিতাত্র গাবোস্ত।সন গাবোহস্য ভরবিত।র ইঈতাভীত।নাগতসন্তাধিশিগ্টপ্রকতার্থমুক্তে মতুপ্প্রনায়ঃ 
প্রকৃতস্থত্রেণেব ঘিধীয়তে ন তু তদ্ক্ষবীতা। লভাত ইতি দিক্ । ননু তম্ুদ্দিধিব।কোরেল স্ববিষয়ে 

*্্রতায়াঃ সিদ্ধ? কিমনেন ক্ত্রেণে হাত আহ যব কাল ইতি । বন্কমানস।সীপা উতা'রভা কালাম্য গং 

প্রায্েণ প্রতিপাদাাতে তদেন চেহ গৃহাত হতি ভাবঃ। বন।নি পশ্যন্ যষ।বিত্যাদৌ । বর্তমানভূত- 
ক।লাদিপ্রতায়েদু কো বা স্বকালাৎ- প্রচাতে। ভবতীত্য/কাজ্ষায়াম।হ। ঠিওভ্তবাচোতি। প্রথ।নানু- 

রোধেন গুণভ্ত নয়নমুচিতং ন তু বিপরীহসিন্ি ভাল? । প্রতায়। ইতি কফালাস্তরভ।ো ভবশ্ীতাখতি | 

ভাতে লতি । এবঞ উষ্ষিখ| দদর্শেচার্থ:। অতাতেতি। অভীতব।সকণ্তা ষস্ত দর্শনন্সেতি বভব্রীভিঃ 1 

সেসযাজীতি। করণে যগা ইতি ভবিষাতি ণিনিঃ। অতএবাহ। দেমেন ফক্ষায।ণ *তি । এপ 

পশ্ঠন্ যষাবিতান্র দৃশেভূতে লট্। দৃষ্টা যষাবিতার্থঃ। নিধেদায়যাতোৌ মনে ন বিব্থে ইতাত্র তু 
বেদয়তেতুতে লই তস্ত লুটঃ সদ্ধেতি শতৃপ্রতায়ঃ । নিবেদনং কৃতবত ইতার্থ ইত্যাদাহ্ম্। শ্তাদেতৎ। 
ভাবি কৃতামাসীদিত্যর সুররীতা! ভাবিশব্স্ত ভূতকালত্বে শ্বীকৃতে সতাতীতং ভবনমিভার্ধাদাসীস্ব্ৰ- 
্াপ্যেককর্তৃীকমতীতং ভবনমিতার্থাদ ভাব্া।চ্ছব্দয়ো যুগপৎ প্রয়োগো ন ভ্যাৎ। ভাবিশন্দার্থহ্য 

আ'সীচ্ছন্দেনেব লাভাৎ। ততশ্চৈতালস্তং ক।লং ভাবিতয়া ব্াযবঙগতং তদিদাঁনীমাসীদিতার্থোহত্রাবশ্থাং 
স্বীকর্তবাঃ। ন্বীকৃতে তৃ গোমানানীদ্ ইত্যবাপি গোমানিতি বালহ।বলিষয় অ।সীদিষার্থোহস্ত । বসন্ 

দদর্শেতাদৌ ভূতে লক্ষণয়। যথাযথ: লডাদিঃ সীকর্তবাঃ। সোমষাজীতাত্র তু ভূতএব ণিনিপ্রতান্ে 
জাতেহইপি ভবিতেতি লুড়ন্তসমভিব্যাহারে সতি সোমযাজীতি ব্যবহৃরিষামাণ ইতাধ্)াহারেণ শিনের্ভ 
বিষ্দর্থে লক্ষণয়া৷ বা গ্রয়েগো ভবেদিতি কিমনেন হুত্রেণেতি চেদ অনাছঃ। অধাহারলক্ষণা- 

' প্রযুক্তক্রেশং বিনৈব প্রায়শে। নির্বাহার্থঃ শ্ুরারন্তঃ। ন হি ভাবি কৃত্যমাসীদিতা।দৌ কচিদথ্যা- 
হারাদিকমগতা। ভবতীতি সর্বত্র তৎ স্বীক ঞসুচিতমিতি | 

ড 

৫২1 ধাত্বর্থের সম্বন্ধে অর্থাৎ ধাতু ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধে যে কুলে যে সমস্ত 
প্রৃতায় উক্তহইয়াছে, হাহা ভইতে কোনকালে অন্ত প্রত্যয়ও হইবে। তিওস্তবাচ 

ক্রিয়ার প্রাধান্ত হত হাহর অনুরোধে গুণভূত ক্রিয়াবাচির উত্তর প্রত্যয় হয়। 



৪১২ সিদ্ধাস্তকোৌ মুদী । 

তিড্সংজ্ঞোৌ। চ তধবমোর্বিবষয়ে তু হিস্বৌ বা স্তঃ। পুরুষৈকবচনসংজ্ঞে তু 
নানয়োরতিদিশ্টেতে হিস্ববিধানসামর্থ্যাৎ। তেন সকলপুরুষবচনবিষয়ে 

পরস্মৈপদিভ্যে। হিঃ কর্তরিঃ। আত্মনেপদিভ্যঃ স্বে। ভাবকম্মক্তৃষু। 
শপ সপ শপ জা সপ | জা || পে শাসপপ সরস পর আগ এ পপ শা শা শী ক স্পপিশাশী পেত | আশপাশ পিসি কতা ০ আপ জত। ৮ তিনশ শপ | সপ শাপ্পস পস সস ০০ 

৫৩। ব্রিয়াসমভিহ!রে। দ্যোত্য ইতি। জিনার়রিভিতারো। মাতার । লোট্ তু দোতক 

ইতি ভাবঃ। তশ্ত চ হিন্বৌ সত ইতি । ননু লেট ইত্যনেন তিডে। লক্ষয়িত্বা' তিঙউ।মেন হিনো 
বিধীয়েতাম্। তথা মতি তিওখ্ত্ব/ৎ পদত্বং লভ্যত ইঠি গুণে।ইপান্তি। ব1 চ তধবসোরিতি বাক্য- 

শেষোহপি স্বরসতঃ সঙ্গচ্ছতে অন্যথা যেন নাপ্র।প্তশ্ত।য়েন হিশ্বয়োস্তিওপবাদত্থে সতি তধ্বমোঃ স্থানে 

তয়োর্বিিকল্লেন বিধ।ন।সন্তবাদছুক্তবাঁকাশেষে। হুক্পপাদ ইতি চেদ্ অত্রানথঃ। লোটশবস্ত তিঙ্লঙ্ণ। 

নস্:য্যা অস জাতনিরে।ধিতেনে।পক্রমস্ত প্র।বলা।দ্বিষয়স প্তম্য।শ্রয়ণেন বাকাশেষল্যোপপন্রত্াচ্চ। কিঞ্। 

তিও।ম।দেশতে তিপসিপ্ষিপাং স্থানে বিহিতস্য হেঃ স্থানিবস্তাবেন পিস্বানডিব।ভাবেন লুনীহীতাত্র 

ঈহল্যঘে।রিতীহং নম্তাৎ। ব্রহীতাত্র ক্রব ঈডিতীভাগমে ব্রবীমি ইতি হ্াৎ। ভূৃণ্টাহাত্র তু তৃণহ 
ইমিতীমাগমে তৃণেচীতি স্তাৎ। কিঞ্চ লাদেশ।নামেব পরন্মৈপদাজ্বনেপদসংজ্ঞে ন তু লাদেশতিঙা- 
দেশানামিতি সর্বেধষ।ং তিঙাং দ্বাবপি হিম্বৌ। পর্যায়েণ স্তাতাং ন তু তিবদীনাং হিন্তঙ।ং এ ইতি 
পদবাবস্থয়।। ততশ্চ লকারস্তৈব।দেশৌ হিম্বো ন তু তিঙ।মিতাবন্ঠং স্বীকর্তব্যমিতি । নম্বেবং ছ্য়োরপি 
লঃ পরশ্মৈপদলংজ্ঞ। স্যাত্ততণ পরস্মৈপদিভা এব হিন্বৌ স্তাতামত আহ। তৌচেতি। অয়ং ভাবঃ। 

লো।টে। হিন্বে। ইতি বাক্যে ক্রিয়সমভিহ।রে লে।ডিতি বাক্যালোডিস্ানুবত্ততে তচ্চ হিশ্বাবিতাহ 

বিশেষণম্। ন চ হিস্বৌ লেটে। শুবত ইতি সামর্থয।ল্লোট্ধর্মক।বিত্ার্থঃ সম্পদ্তে। তত্রাপি, 

মুখ্যলে।ট্সম্বন্ধিনে। ধর্মন্ত প্রত্যয়রস্ঃ।তিদেশো! বার্থঃ। স্থানিবন্বেনেব তৎসিদ্ধঃ। কিন্ত স্থ(নিবন্তা ব- 
ল্চলোট্বাপদেশকৌ। তিঙ্ভূতো। যৌ হিস্বৌ৷ তয়োরেব ধর্ম ইহাতিদিগ্ততে কেচিত্ত, ক্রিয়াসমতিহারে 
লে[ডিত্যণস্তরং লাখবাতস্য [হম্থবিতি বক্তব্য লোট্গ্রহণসামর্থযাল্লোড্ধশ্মক।বেব হিস্বৌ লে।টঃ স্থানে 
ভবত ইতার্থ: সম্পদাতে । তথ! চ পুর্বো।গ্রীতা। তিগুভূতৌ যে। হিস্বৌো। তয়োরেব ধর্খখ ইহ।তিদিগ্ঠতে 
ইতি সিদ্ধমিষ্টম। এব লে'টে। হিশ্বাবিতি বাকো পুব্ববাক্যাৎ লোট্গ্রহণং নানুবর্তনীয়মিত্যাহুঃ | 

তিড্সংজ্জো চেতিন তেন পদত্বং তিউ্ঙতিও; ইতি চ ভবতি। হিম্ববিধান ইতি । যদি হি পুরুষ- 
বচনসংজ্জে আপ ম্যা।তাং তহি যুম্মংসামান।ধিকরণ্যে একত্বে চ সত্ব হিম্বাভ্যাং ভাব্যং তত চব্যধধো 

হিশ্ববিধিরিতি ভাবঃ। হিঃ কর্তরি স্ব! ভাবকর্মকর্তৃঘিতি উত্তঞ্চ কৈয়টেনাপি হিশব্দহ্য কর্তা বাচাঃ 

স্বশব্দন্ত তু ভাবকম্মকত্তারঃ ই'ত। অত্র নব্যাঃ। অল্পে হুম্বে ইত্যাঘে। কপ্রত্যয়বৎ ক্রিয়।সমতিহারে 
লোডয়" স্বার্থিক এব। নত্বন্মিন লোটি লঃ কর্মণি চেতা।দ্যর্৫থো নাভ্যুপেয়ঃ প্রয়োজনাভাবাৎ। যদি 
তু হিশবস্য কত্ত অর্থঃ শ্যাৎ পুনঃ পুনরতিশয়েন ব। যানং হ্ত্তন্তার্থ ইতি বক্ষ্যম।গ্রস্থং শ্বরসতে। ন 
সঙ্গচ্ছেত। য।হিযাহীত্যাদৌ তু কত্রণদিপ্রতীতিষাতীত্য।দিসমতিব্যাহারেণ হথলতভৈব ॥। যশা এধাং- 

চক্রে ইত্যত্র তঙাদেশাৎ প্রাগেব আম: পরস্য লেলু'ক্যামস্তে সংখ্যাপ্রতীত্যভাবেইপি চক্রে ইতন্ুপ্রয়ে!গ- 
বশেন এক কর্তৃক বৃদ্ধিরূপ! ক্রিয়েত্যবিদ্যমানাপি সংখ্যা প্রতীয়তে তখৈব হি-স্বাস্তেঘপি কালক।রক- 

সুখ্য প্রতীতিযাতীতাদ্যনু প্রয়ে।গবলেন ভবতীত্যানঃ। শ্তাদেতৎ। ক্রিয়াসমভিহারে হিম্বৌো লোড! 
পো প্র পরও ৯ সস উট তা আহ পা সপ 

অর্থাৎ কালাস্তরবোধক হয়। যথা, “বসন্ দদর্শ”। এস্থলে ভূতকালে লট্ হুইয়াছে। 
অতীতবান কর্তৃক দর্শন বুঝাইতেছে। সোমযাঁজী অন্ত পুত্রো ভব্ত। সোমেন 
যক্ষামাণো যঃ পুত্রস্তৎকর্তীকং ভবনম্। | 

৫৩। পৌনঃপুন্ত ও ভূশার্থ গম্যমান হইলে ধাতুর উত্তর লোট্ হয় এবং 
লোটের স্থানে হি ও ম্ব আদেশহয়। এইটা তিঙের অপবাদ। অর্থাৎ তিডাদি 



লকারার্থপ্রকরণম্ । ১১৩ 

€৪ 1, সমুচ্চয়েহন্যতরন্যাম্। ৩খ ৪1 ৩। 

অনেকক্রিয়াসমুচ্চয়ে দ্যোত্যে প্রাগুক্তং বা স্যাু। 

৫৫ যথাবিধ্যনুপ্রয়োগঃ পুর্বন্মিন। ৩1৪1 ৪। 

আদ্যে লোভিধানে লোট্প্রকৃতিভূত এব ধাতুরনুপ্রযোজ্যঃ ৷ 

৫৬। সমুচ্চয়ে সামান্যবচনম্য । ৩। ৪1 ৫। 

সমুচ্চয়ে লোড়িধৌ সামান্যার্থন্ত ধাতোরনুপ্রয়োগঃ স্তাৎ। অনু- 
প্রয়োগাদ্যথাষথং লড়াদয়স্তিবাদয়শ্চ। ততঃ সংখ্যাকালয়োঃ পুরুষবিশে- 
যাথস্য চাভিব্যক্তিঃ। ক্রিয়াসমভিহারে দে বাচ্যে ।০। যাহি যাহীতি 

চ তধ্বমোরিতি শৃতমন্ত্র। তথ! চ হিম্বৌ লোটোৌ ন ভবত ইতি লেট্কর্্মক।বিভার্থঃ পূর্বধোক্তরীতা। 
স্ত।দিতি সব্বেষ্টসিদ্ধো কিমনেন লেট ইতি ঝঞ্টান্তকরণেনেতি “চদ্ অভ্রানথ। হিস্বয়োবদি লোট 

স্থানিকত্বং ন স্বীক্রিয়তে তর্থি তয়োর্লেডাদেশবস্ভাবেন ঈহলাঘে।রি 2 দপ্রধৃত্্যা লুনীহীত্যাদিসিদ্ধানপি 

হিম্বান্তন্ত লোডস্তত্বং ন সিধ্যেৎখ। তথ! চ হস্ত চেতানুদাতবিকলে। ন হাাৎ। হস্ত প্রলুনীহীত্া্সং 

লুনাতি। এবঞ্চ লোডন্তত্বল[ভার্থং লেটে। হিম্বাবিতি বিধীয়তে। যদি তু হিস্বৌ লোডিতুক্কেইপি 
লোড্দ্ ভাবাশ্রয়েণ লোট্কাধ্যং হস্ত চেতি স্বরবিকলঃ সিধাতীতি ব্রষে তর্ছি স্থানিবস্তাবলবধর্ম্মফো। 
হিস্বাবিতার্থস্তানা শ্ুয়ণাল্ল।দেশকার্ধ্যাণি পরন্মৈপদাজ্বনেপদতিঙসংজ্ঞান্ত ন সিধ্যস্তি | তথা চ পূর্বেবীক্ত- 

দোষস্তদবস্থঃ স্যাৎ। লে।ট্লটে। হিস্বৌ। ইতুক্তে তু স্থানিনস্তাবেন হিম্বয়ে।লোট্ত্বাৎ লোড়ম্তকাধ্যং 
স্বরবিকল্প: সিধাতি ক্রিয়াসমতিহ।রে লোট্ ইতি বাকাৎ লোভিতানুবর্তা হিম্বৌ লোভিতি প্রাগেৰ 
ব্যাখ্য।তত্বাৎ লোডাদেশবস্ত।বেন পরন্মৈপদাক্মনেপদসংজ্ঞার্দীম্যপি সিধ্যস্তীতি ৷ 

8৪1 সমুচ্চয় ইতি। চিনোতের্ভাবে এরজিতাচ্। প্রাপ্ুত্তমিতি। ধাতোর্লোট্ লোটে। হিন্বো 
তধ্ব,মার্ধিবয়ে বেত্যর্থঃ। 

৫৫1৫৬। যথাবিধ্যন্থিতি। পুর্ববশ্মিন ক্রিয়াসমভিহারবিষয়ে । অত্র সংখ্যাকারকা'দীনাং হিন্বাস্তীদ- 
প্রতীতেম্তদবোধনায়ান্থপষে গো স্াসত এব প্রাপ্তস্তদনুবাদেন যখাবিধাতি নিয়ম্যতে। তথ চ পক্ষে 

বাঁধ করিয়া এই ছুইটীই হইবে । এবং এঁ হি ও স্ব যথাক্রমে পরন্মৈপদ ও আগ্মীনেপদ- 
জ্রক ও তিঙ্সংজ্ঞক হইবে । ত ও ধ্বম্ এই ছুইটার বিষয়ে হি ও শ্ব বিকলে 

হইবে। হি ও স্ব এই উভয়ের বিধানবলে উহাদের পুরুষ ও বচনের অতিদেশ 
হইবে না । সুতরাং সকল পুরুষ ও সকল বচমে কর্তবাচ্যে পরশ্মৈপদী ধাতুর উত্তর হি. 
এবং ভাব ও কন্ধকর্তৃবাচ্যে আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর স্ব হইবে। 

৫৪1 অনেক ক্রিয়ার সমুচ্চয় বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লোট. এবং লোটের স্থানে 
হি ও স্ব অট্দেশ এবং ত ও ধ্বম্ বিষয়ে হি ও স্ব বিকল্লে এই সকল টর্চার কার্ধ্য 
বিকলে হইন্ঘধ । 

৫৫। ত্য সমভিহার বিষয়ে অর্থাৎ পৌনঃপুগ্ত ও অতিশয় অর্থ বুঝাইলে প্রথম 
লোট্ নিপানে লোটের গ্রকৃতিভূত যে ধাতু তাহারই নঙ্গগ্রয়োগ হইবে । 



৪১৪ সিদ্ধাম্তকৌমুদী | 

যাতি। পুনঃ পুনরতিশয়েন বা যানং হ্যন্তত্ার্থথ। এককত্্কিং বর্তীমানং 
য।নং যাতীত্যন্ত। ইতি শব্ন্রভেদান্বয়ে তাতপধ্যং গ্রাহয়তি। এবং যাতঃ। 
যান্তি। যাসি। যাথঃ। যাখ। যাত যাতেতি ঘুয়ং যাথ। যাহি যাহীত্য- 
যাসী যাল্তত্তি বা। অধাধাধীষে ত্যধীতে । ধবংশিষয়ে পক্ষেহধীধ্বমধী- 
ধবমিতি যৃয়মধীধেৰ । সমুচ্চয়ে তু সন্ভুন পিৰ ধানাঃ খাদেত্যভ্যবহরতি | 
অন্নং ভূহক্ষু দাধিকমাস্বাদয়ন্সেত্যভাবহরতে । তধ্বমোস্ত্র পিবত খাদতেত্যভ্য- 
বহরথ | ভূঙ্প্মাস্বাদয়প্নমিত্যভাবহরধেৰ। পক্ষে হিন্বৌ। আত্র সমুচ্চীয়- 
মানবিশেষাণামনুপ্রয়োগার্থেন সামান্যেনাভেদান্বয়ঃ। পক্ষে সক্ভুন্ পিবতি 
ধানাঃ খাদতি অন্নং ভুই্ক্তে দাধিকমাত্বাদতে । এতেন। “পুরীমবস্কন্দ 

প্রাপ্তস্ত নিয়মনাদ্যাহিযাহীতি গচ্ছতীতাদি ন ঞ্ঞবতি। যদ্যপান্যত্র ইনহনপৃষার্যামণাং শাবিতাদৌ 

নিয়মশব্দেন পরিসংখ্যা বাবহিয়তে সক্্নামস্তানে চেতাদিন। শৌ তিনে চ দীর্ঘে প্রাপ্তে শের্য র তু 

তন্নিবত্বিপরত্ব।ত্ুখাপীহ কদাচিদ্যাতীতাগ্য কদ।চিদ্গচ্ছতীত্যাগ্তান্মপ্রয়োগে প্রান্তে যথ। বিধীতায়ম- 

প্রপ্তাংশপরিপূরণাষ ব্রীহীনবহস্তীতাদিবগ্িধীয়ত ইতি নিয়মবিধিরেব। এতেন মীমাংসকপ্রসিদ্ধ- 

নিয়মবিখিং শব্দশাস্ত্রেহপ্রসিদ্ধ ইতি বদন্ুঃ পরাত্তাঃ। গে বাচা ইতি । বাত্তিকমিদং দ্িরভ্রনিয়ায়াং 

বাখাতম । ইতি শব্ধত্তিতি । ননু উতি শন্দেন বাবধান।দ্য।তীতান্তানুযোগত্বং কথমিতি চেদ্ অত্রান্থঃ 

ছনুশব্দগেহনুলশদিতমা ন্রপরত্বাদ্যবহিভবিপবীত প্রয়োগয়োরিষ্টাপত্তিত। এতচ্চ ভাঁষাকারীয়োদাহরণ- 

সরপ্রত্যাখ্য।নাভাং নির্ণায়তে । ন চ সমুচ্চয়ে সাষান্তবচনস্তেতি বিশেষন্টোক্রতাৎ সুত্রৈকদেশত্া 

পৃপিস্মিন তি পদস্য বৈশ্র্থ-মন্ত্র নাম। যশাবিধানুপ্রয়োগ ইতি তু যথ।বিণীতি নিয়মার্থ* স্বীকঞ্ুব্যমেব 
অনাথ' ষাহি যাহীতি গচ্ছতীত্যাদি শ্যাদিতি ব।চাম। যল্ম।লোট্বিধিন্তৎ প্রকৃতিকন্চিঙ গুক্তেবোপ- 

স্বিনহেনানুপ্রয়োক্তমর্তান্ন তৃপস্থিতপরিতা।গেন যতকিঞ্চিদ্ধাতৃপ্রকতিক তিউন্তস্ত নু প্রয়ে।গার্তেতি ॥ 

অতএব স্বং রূপং শব্দস্তেতাপি হ্মনং প্রতা।খাতঃ ভাষ্যকারেণ। অগ্নের্টগিতাদৌ লিধিবাকাগতত্ত।ঙ্সীর- 
বাঁচকাগ্নিশব্দাদেকপস্থিততাৎ তৎপরিতাগেনানুপস্থিতবঙ্গা।দিশব্েভো] ঢগাদিরে্ন ভবেদ্িতি । এবঞাশ্মিন্ 

প্রতা।খ্যাতে যথানিধান্ত প্রয়োগশ্ত্বে মীমাংসক প্রসিদ্ধনিরমবিধেই স্থিতোদ।হরপমহ্যদন্থেষণীয়মিতি দ্িক। 

এবমিভি। যাহি যাহীতি ষাতঃ যাহি যাহীতি বাস্তীত্োবমুশ্গাষিতার্থং । পক্ষে ইতি। বা চ 

তধ্বমোরিত্যক্তত্বাৎ হিম্বাভাবপক্ষে ইতার্থঃ। তধ্বমোরিত্াত্র তশব্দেন মধামপুরুষবন্ৃবচন" গৃহ্যতে ধ্বং- 
সাহুচধাৎ। যদাপি ধ্বমিতান্তাকসনেপদহমন্ডীতি তৎসাহচযোণ প্রথমপুরুষৈকবচনস্ত গ্রহণং প্র।প্োতি । 

৫৬। ক্রিয়ার সমুচ্চয় অর্থে লোটবিপিতে সামান্তার্থ ধাতুর অনুগ্রায়োগ হইবে । 
অনুপ্রয়োগের উত্তর যথাযোগ্য লড়াদি ও তিনবাদি হইবে । সেই হেতু সংখা! 

কাল এবং পুরুষ বিশেষার্থের প্রকাশ হইবে । ক্রিয়াসমভিহাঁর অর্থে ধাতুর দ্বিত্ব 
হয়। ৭| যথা, যাহি ষাহি এই বিগ্রহে যাতি। "পুনঃ পুনরতিশষেন বা যানম্” 
এইটা হি বিক্তক্তান্তের অর্গ। এককর্তক এবং বর্তমানকালীন গমন যাঁতি এই পদের 
অর্থ বুঝাইবে। ইতি শব্দ অভেদান্বয়ে তাৎপর্যাগ্রাহক। এইরূপ যাতঃ। যাস্তি। 
যাসি। যাথঃ। ষাথ। য'তযাত এই বিগ্রহ যুশ্বং যাথ। যাহি যাচি এই বিগ্রহে 
অধাল্সীৎ ঘাম্ততি বা। 'অধীঘ্ঘ 'অবীখ 'এই বিগ্রহে অধ্ীতে। ধ্বং বিষয়ে পক্ষে 



লকারার্থপ্রকরণম্। ৪১৫ 

লুনীহি নন্দনং মুধ!ণ রহ্রানি হরামরাঙ্গনাঃ। বিগুহ চক্রে নমুচিদ্বিষ। বলী য 
ইথমস্বাস্থ্যমহর্দিবং দিব” ইতি ব্যাখ্যাতম্। "অবস্কন্দনলবনাদিরূপ! ভূতা- 
নদাতনপরোক্ষা একক্রর্ুকা অস্থাস্থ্যক্রিয়েত্যর্থাৎ। ইহ পুনঃপুনশ্চক্ষন্দে- 
ত্যাদিরর্থ ইতি ব্যাখ্যানং ভ্রলমুলকমেব দ্বিতীয়সুত্রে ক্রিয়াসমভিহার ইত্য- 

স্যানমুবৃত্তেঃ লোড়ন্তপ্য দ্বিত্বাপান্তেশ্চ । পুরীমবস্কন্দেতযাদি ম্ধ্যমপুরুষৈক- 

বচনমিত্যপি কেধাঞ্চিদ্ ভ্রম এব । পুরুষবচনস"ক্ডে ইহ নেতুযুক্কুত্বাৎ। ০। 
ইন্ভি লকারাথপ্র করণম। 

ইতি ভট্টোজিদীক্ষিতবিরচিতায়াং সিদ্ধান্জকৌমুদ্যামুত্তরাদ্ধে তিডস্তম্। 
বত 

» শাজর পতি 

তথাপি বনৃবচনত্বমধাম: সবরাপধর্্াভাং মধ্যমপুর'ষবহুলচনমেব গৃভাতইতা।শযষেনোদাহরতি । যাত 

যাতেতি মুষমিতি। অন্ঠাপি লোৌটো লঙুহ্বাৎ তস্স্থমিপামিতি । যাত ইহ্যণ খন তাদেশঃ | বিধাদ- 
লোট্বিষয়ে ত্রন্ুপ্রয়েগেহপি থন্য তাদেশপ্রবুত্থ্যেযং যাতে তানুপ্রয়ে।ক্ুবাম। অধীধ্বম্ অধীধ্বমিতি। 

.সবাভ্য।মিভাম্। অবধীপ্রেব ইতি ॥ বিধা।দিলে।ডিষিয়ে তু অধানমিতোবনু প্রয়োক্তবাম্। ভাবকর্মণোস্ 
ভূষন্ব ভূয়স্বেতি ভূয়তে। পচান্ পচান্দেতি পচাঙে ইতাছ্যােয়স্ ।- সনুচ্চয়চন্ততরস্ট।মিতি হতে 

কিয়।সমতিহারই ানমুলভ্ুনাৎ দ্বিহমক্গৈপোদাহরতি। সম্ভুন পিব ধানাঃ খাদেতি অভাবহরথেতি। 
বিধা।দিলেডিষয়ে তু অভ্াবহরহেতানু প্রয়োক্তব্যম্। এনম্ প্সহানহরশ্ব হত্যত্রাপৃক্তবিষয়ে অবভা- 

হরপবমি হানুপ্রয়েক্বাম। পক্ষে হিহ্াবিতি। শিপ গাদেত্যভ্যবভরথ। ভৃঙক্ষ জাখাদব্দেতাভাব- 

হরধ্বে ইত়াদ।হাধাম্। লবনাদীতি । আদিশকেন মেষণহরণে প্র।ত্যে | অনুধুত্তজ্বাপগমে বাধকমাহ। 

লে!ডগ্তশ্তেতি। ভ্রম এবেতি। পুকষ!ংশে বচন!ংশে চ লোড়”শে তু মমৈবেতি ভাবঃ। এবমুজো দা- 
হরণেষ হিন্বান্থেযু ঠিউন্যত্ং যথখ।যণং পরশ্সৈপদজ্সনেপদাগ্তহঞ্জ পিদ্ধ' পুরুষবচনসংজ্ঞে তু বিধান- 
সামর্থাদ্িত্বয়োর্ন স্ত ইত্রাক্তমিতি সপেন্্সিদ্ছি; | 

ইতি শ্রীপরমহংসপরির | জকাদাধা শ্ীবামনেলশ্বাসিচবণারবিন্দমেবকজ্ঞ।নেন্্সরন্বতীকৃতৌ 
সি শুকে, ০০ তত্ববে।ধিন্ত।খা।য়।ং ডি 

অধীধবং 'অন'ধবং এই নিগ্রভে যুরমদীদের । সমুচ্চয় বিষয়ে কিন্ত এইরূপ হইবে । যথা, 
শক্তন্ পিব ধাঁনাঃ খাদেছাভাবভরতি। অন্ং ভূঙক্ষ দাধিকমাস্বাদয়খ্েতাভ্যবহরতে | 

ত ও ধবমের উদ্বারণ কিন্ত এইন্সপ হইবে । যথা, পিণত খাদত এই নিগ্রহে অভা- 

বহরথ। ভুঙরধবম্ আপ্বাধয় বাম তাভাবহরধেব। পক্ষে হি ও স্ব হইবে। এখানে 
সমুচ্চীয়সান বিশেষের অনু প্রয়োগার্থ সামান্তের সহিত অভেদান্বয় হইবে। পক্ষে । 

সন্তুন্ পিবতি ধানাঃ খাদতি 'অন্রং ভূংক্তে দাধিকমাস্বাদতে । ইহা দ্বারা “পুবীমবস্থক্ছ 

লুনীহি নন্গনং মুষাণ রত্বানি হরামরাঙ্গনাঃ। বিগৃহা চক্রে নমুচিদ্ধিষ। বলী য ইথমস্বাস্থা- 
মহর্দিবং দিব” এই স্থলে অনন্বন্দন ও লবনাদিরূপ ভুঁতকালীন অনদ্যতন পরোক্ষ ওঁ 
এককর্তৃক রূপ অস্থাস্থ্য ক্রিয়া অর্গ হওয়াতে এনস্সলে পুনঃ পুনশ্চক্কন্দ ইতাদি অর্থ 

এইবপ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উতা ভ্রমমূলক। কারণ দ্বিতীয় স্ত্রে ক্রিযাসমভিহারের 
অন্ুবৃত্তি এবং 'দ্িত্বরূপ লোড়জের আপন্তি হয়। পুরীমবস্কন্দ ইত্যাদি পদ ম্প্যম পুরুষের 

একবচন এঈন্নপ যে, কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, উহাও ভ্রমমূলক | এস্থলে পুরুষ বচন 
ইজ্ঞা হইবে না, এইরূপ উক্ত হুইয়াছে। ইতি লকারার্থ প্রকরণম্। 



অথ কৃদন্তরৃত্য প্রকরণমূ। 
১] ধাতো?। ৩। ১। ৯১। ৯ 

আতৃতীয়সমাপ্তেরধিকারোহয়ম্। তত্রোপপদং সপ্তমীস্থম্। 

২। কৃদতিউ। ৩।১। ৯৩। 

১। সমস্তজগতার্মীশৌ জগদানন্দক দ্রুতম্। জগতীজনকৌ বন্দে পার্বতীপরমেস্বরৌ ॥ 
২। কৃদতিঙিতি তিউ.তিন্নপ্রতায়ন্য কৃৎসংজ্ঞ!করণাৎ কৃতাং তি্জ্ঞান।ধী নজ্ঞ।নত্বাত্তিউনিরূপণা- 

নস্তরমেব কৃতাং নিরূপণমুচিতমিতি তিডে। নিরূপ্য কূতো নিরপর়িতুমাহ। ধাতোঃ। নন্থু তিড্- 
নিরূপণাৎ প্রাগেব ম্পৃূশেহনুদকে কিন্ খতিগ্ধৃশিত্যাদিন। কিম্লাদিনিকূপণং কৃতমিতি কথমিয়ং তবছুক্ত- 

সঙ্ষতিঃ সঙ্গচ্ছতে ইতি চেদ্ অন্রাহঃ। কিনাদিনিরুপণত্তী ত্র প্রাসঙ্গিকত্াৎ প্রাধান্তেন চ কৃতামত্রৈব্ 

নিরূপধান্েোক্তশক্ক(বকাশ ইতি । যদাপি ধাতোরেকাচে! হলাদেরিতি হৃত্রাদ্ধ।তোরিতানুবর্তত এব 

তথাপি আর্ধাতুকসংজ্ঞায়৷ আশ্রিতশব্ববাপারত্বল।ভায় পুনর্ধ।তে।রিতি গ্রহণ: কৃতম্। অগ্ঠথা আর্দ- 

ধাতুক শেষ ইতানেন তিঙশিত্তিন্নন্য ধাতোর্বিহিতপ্রত্যয়মা ত্রস্ত।দধাতুকসংজ্ঞাযলাং লত্যাং পুত মিত্যদ1- 
বিভ্গুণৌ স্ত(তাং ধাতোর্বিহিতত্বেন ভ্যামাদেরাক্ধধাতুকত্বাৎ পুনধাতুগ্রহণে কৃতে তু তব্যত্তব্যাদয় ইব 
ধাতোরিতোবমবিধানাস্তাম।দেরাদ্ধধতুকত্বং নেতি দিক্। প্রাগ্নাদেশান্ধাত্বধিকার ইতি পক্ষে। অযুক্ত 
ইত্যাশয়েনাহ। আতৃতীয়সম্প্ডে রতি ॥ তৃতীয়াধ্যায়সমাপ্তিপধ্যস্তমিত্যর্থঃ। প্রান্ঈ।দেশাদিতি পক্ষে 
ভু তিও.শিৎসার্ধধাতুকমিত!ত্র ধাতে।রিতাধিকারাভাবাৎ শিৎখ্রতায়মাত্রস্ত সার্বিধাতৃকতেন শসোইপি 
সার্ববধতুকত্বে সার্ধবধাতুকমপিদিতি তিত্বে চ হুরীনিত্যাদৌ ঘেডিতীতি ও: স্তাদিতি জেয়ম্। হ্যাদেতৎ। 
ধাতোর্সকারে সতি তশ্মিন পর্তে। নিত্যত্বাৎ করিষ্যতীতাদৌ প্রথমং স্যপ্রত্যয় প্রবৃতৌ তিবাদ্যপ্রসঙ্গঃ। 
বত্র তু তিবাদ্যাশ্রয়ো বিকরণন্তত্রৈব ব্যবধানাভা বাস্তবতীত্যাদে। তিবাদয়ঃ স্থারিতি চেৎ মৈবম্। 

বিকরণেত্যো। নিয়মে। বলীয়্ানিতি স্বীক।রাৎ। অথব! বিহিতবিশেষণাশ্রক্ণেন ধাতোর্বিছিতন্ঠ লন্তেতি 
বাখ্ানাদিষ্টসিদ্ধে:। নম্থেবং বিহিতবিশেষণাশ্রয়ণে লাভ ইতাম্মাদ্ধাতোর্রিহিতন্ত লটঃ শব্বিকরণ- 

বাবায়েইপি বিদ্বো৷ লটে। বেতি ণলাদয়ঃ সথ্যরিতি চেদ্ অত্র হরদত্তঃ। ধাতুনাগ্র বিহিভং বিলেষাতে 
বিদিন! ত্বানস্তধ্যমিতি তথ চায়মর্থঃ সম্পদ্যতে। ধাতোন্বিহিতন্ত বিদোহনগুরহ্ত লটে। পলাদয 

ইত্যভ্যুপগমাৎ বেত্তেরেব বিহিতস্ত লটো। পলাদয়ে। ভবন্তি নতু বিন্মতের্লট ইতি দ্িকৃ॥। বিধেয়|- 
নির্দেশৎ স্বরিতত্বচচাধিকারম্ুত্রমিদমিত্াহ। অধিকারোহয়মিতি। তঞ্রোপপদমিতা।দিত' এতেন কৃৎ- 

সংজ্ঞেপপদমংজ্ঞয়োরিহ বিধনসৌঠ্বায় স্থিতীয়ো। ধাত্বধিকার আবশ্তক ইতি ধ্বনিতম্। অয়ং ভাবঃ। 
যদি স্থিতীয়ধাত্বাধিকারে। ন স্তাত্তদ। পূর্ববধাত্বধিকারেহপি কৃদ্ধুপপদসংজে স্ত/তাম্ ইষ্টাপত্ে। তু সপ্তমী- 

নি্দি্টমাত্রস্তোপপদত্বেন চিলুভীত্যাদৌ লুঙস্তে উপপদ্দে টিরিত্যেবমনিষ্টোহর্খঃ প্রসজ্যেত তিতিঙ্গ- 
ধাত্বধিকারপ্রত্যয়ন্ত কূৎসংজ্ঞায়াং করিষ্াতীত্যাদে স্তপ্রতায়স্ত কৃত্বেন কৃত্তদ্ধিতেতি প্র।তিপদ্দিকতাদৌৎ- 

সর্গিকবচনমিতি সর্ধসম্মতত্বেন হুপ্রতায়প্রসঙ্গাচ্চ তল্মাদধিকারবিশেষে অনয়োঃ সংজ্ঞয়োর্বিধা নার্থ- 
ময়মধিকার ইতি। 

ওপর রা পপ, পপ প্র, 

১। এই সুত্র হইতে তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত “ধাতোঃ* এই পদের অধি- 

কার জানিতে হইবে। “তত্রোপপদ-সপ্তমীস্থম্” এই সুত্র দ্বায়া! উপপদ সংজ্ঞা হইবে। 
২। তিঙ্ ভিন্ন যে প্রত্যয় তাহাত্র কৎ্সংজ্ঞ। হ্য়। | 



কদন্ঠকৃতায প্রকরণম্ ৪১৭ 

৩। বুহসরূপোহস্ত্রিয়াম্ । ৩। ১। ৯৪। 

পরিাষেয়ম্। অন্মিন ধাত্ধিকারেহসরপোহপবাদপ্রতায়;ঃ উত্সরগন্থা 
ধাধকো বা স্যাঞ্ স্্রাঙিীরোক্তং বিনা । 

৪ 1 কুত্যাঃ । ৩। ১1৯৫ 

অধিকারোহয়ং গুলঃ প্রাক্। 
সপ ০ _ শশী ০ সা শী শি তি চা সপ্ত শশা িশাশিপীজ ৮ শশী সপ নও শন পট বর (ও পিসপসিশল শোপিস পিসি সপ শা পি স্পা সপ শ৬ ৮ চা কক পা শপ পাপ পাপ জা শন জল এ 

৩। বাঁমরূপে।ইওি ় ামিহি ত। অগবদেন নে তাং বাধে প্রাপ্তে কিস্তি পরধস্াধমিনং সুম্। 
অতএনাচে। য্ পহলোর্াদিতাাদাপবাদলিষায় তবাদদয়ে।পি প্রসজাণ্ডে | ভবা” ভবিতনাম্। কাধাং 

কর্তবাং করণীয়ম্। বাচাম্ বরক্তপামিতাদি। পরিভাষেতি। ছধিকারগবরমিতি শীকুতে তু স্্াধি- 

কারেণ বিচ্হেদাদাসপ্গপশ্থ্াপ্রনুভা। আসি! ভূক আঙ্গতে ভোক্তমিশ্াগপ।শি ন সিদ্ধাপ্তি ইহ হি 

ভোজনার্থত্বাদ[সনহ/ পূর্বকলঙ গম ওপর হায়শ্চ তূমর্থাধিকারাষ্ঠাবে তবতি লকারোহপি ৬বৈবেতি 
মমানবিষয়ত্বাছুভয়েঃণ।ধাবারকঙানত াতৎি। কিঞ্ক বণাতকার ইত্াতসর্গঃ মচরাদিক ইঠানেন বাধোত 

ন চেষ্টাপত্তিঃ। রকারাদানি নামানি শণতে। মম পানদিটাভা।দি প্রয়েোগবিরে।ধাৎ। অনুমেবার্ধ মনসি 

নিধায় হরদত্তাদিঙ পারভ্গাষের়নিভাক্তম । এতেন শকি লি চেতি গাপক।দ্বাসরপবিধেরনিভাত্বেন 

ক্াধিকরাদুত্তরেধু জ্'লাট্তমুনখলখেনু বাসদধপবিধিনাষ্পীতত লি।নঃ সঙ্গচ্ছত হতি দিক । বাসরূপ- 

ইত্যত্রামরূপ ইতি “চ্ছদোভভথা ল।ঘবে বিশেষভ।বেনাসন্দেহায় সন্দূপো বেতি জ্য়।দিতা!শয়েন।হ। 

অলরূপ ইতি । অসবূপ ইতি কিম্। কন্মণাণ উৎসর্গ । আতোনুপ্নার্গ ক ইতাপবাদঃ। স তুতসগ্ত 
নিত্যং বাধতে যথ। স্ত1ৎ। গে।দ: কম্বলদঃ। ন চ নুতেহপানরূপশ্রহণে অণকয়ে।রপ/সকপ হান্নেইপিদ্ধিরিতি 
বাচ্যম্। নানুবনধ বু তমনাপপামিতি সিদ্ধাস্থ।য। আঙগয়।মিতাত্র স্মীশব্ত পবাতে স্থরিন্ডেন চাধিকারাব, 

গতিরিত্যা।শয়েনাহ। স্রাধিকারোক্তং বিনেতি । তেন শিয়া ক্িনিতাত্সর্গমপ্রতায়।দিতাপবাদে| 

নিতু বাধতে । চিকীষ। ভিঠাবা। নগরজ্িয়।মিত্যর শ্রীশবন্দগ্ত স্বরিতন্ং প্রতিজ্ঞা স্বরিভেনাধি- 
কার'বগতিরিতা।দিব্যাখা।ং বিহায় শ্রিয়।মভিপেয়।য়।ং বাসবপবিধিরে্মেতি আ্িয়ামিত্যেব” শব্দমুচ্চাধ্য 

(ব'ংতে বাসরূপবিধির্মেতি ব্যাখায়তাসিতি চেদ্ অন্র।62 1 আিয়াং বঢ্যায়ামিতি পক্ষে লব্য। লবিত- 

ব্যেতি যতো! বিষয়ে তবে ন ক্যা ছয়েরাপ ইহ শ্্রীত্ববাচকাৎ। শ্রীয়।মিতিশব্দেচ্চারণপক্ষে তু 
ব্যানক্রোশী ব্াবকুষ্টর্রিতি কম্মব্যতিহারে গচে। বিষয়ে কিন সাথ ছয়েরপি গ্ত্রিয়।মতু চ্চাষে বিধ।নাৎ 
ততম্চ ্ত্রাধিকঃরো নং বিনেতি ব্য।গোব জায়মীতি দিক । 

৪1 কুত্তা ইতি । অত্র প্রভায় ইভাদিধং কতা ইধিকারেণ।পীষ্টসিদ্ধেন্বছবচননুক্ত গভায়সসুচ্চয়।্খং 
তেন কেলিমরদয়ে! (পক সদ্ধ। হঠি নোপনতখ্যেয়া তাত । পুলঃ গ্রাগিডি।  গুল্ভৃগাবিতাতঃ 

প্রাগিতার্থঃ। রোগাখায়াং গুল্ বছুলমিতি নাবপিঃ প্রতাসত্িগ্ঠায়াৎ অপধিবিশেষে জাগকং তরে 
কুতাভৃচশ্চেত্য র কৃতাৎ পৃথক ভূচে। গ্রভণমেন | ন চৈনং 171 কুভাঙেহপি গুল কৃহাতবং ছুলারং 
হ্যার্দিষ্টাপত্তৌ তু তয়োরেবেতি ভাবকল্মণোরের পল্ স্যাম 2 কঙ্গু্বীতি বাচাম। ভামে এব ণ্লঃ 

কৃত্যত্বমাশক্ক। যে।গাপেক্ষং জ্ঞাপকগিতি দিদ্ধ।প্ভিত ধাত। বুজিকএ্ হরে প্রাক গুল্ ইতি প্রচিক্ষেপ । 

৩। এইটা পারিভাষিক ক্ন। এই ধাতৃধিকারে মনমানরূপ অপবাক্দ প্রত্যয়, 

স্্রীলিঙ্গাখিকারোঁক্ত প্রত্যয় ব্যতীত অন্য উৎসর্গ শান্বের নিকরে বাপক হুইবে। 
৪। এই অবধি থু, ল্ তুচৌ” সুত্রের পুর্ব পর্যন্ত পকৃত্যাচ” প্রত্যয়ের 

অধিকার চ্লীবে। | ] 

চি (%£৩) 



৪১৮ | সিদ্ধান্তফৌ মুন্নী । 

৫1 কর্তরিকুৎ। ৩। ৪1 ৬৭। 
কৃশ্প্রত্যয়ঃ ক্রি স্যাদিতি প্রাপ্তে। 

৬। তয়োরেব কৃতাক্তখলর্থাঃ। ৩। ৪। ৭০1 - 
এতে ভাবকম্মণোরেব সত্য । 

৭1 তব্যভুব্যাশীয়র?ঃ । ৩। ১। ৯৬। 
ধাঁতোরোতে প্রতায়াঃ স্্রাঃ। তকাররেফৌ স্বরাগোঁ।- এধিতবাযম, 

এধনীয়ম স্বয়া। ভাবে ওৎসর্গিকমেকবচনং ক্রীবত্বরঞ্চ । চেতব্যশ্চয়নীয়ো বা 
পর্শান্থ়। । বসেস্তবাতকন্তরি ণিচ্চ ।০। বসতীতি বাস্তব্যঃ। কেলিমর 

উপসংখানগ্ | ০1 পচেলিমা মাষাঃ পক্তব্যাঃ। ভিদেলিমাঃ স্রলাঃ 
ভলুবাও | ক্রি পুতায়ঃ। বৃন্বিকারস্ত কন্মকত্তরি চায়মিষ্যত ইত্যাহ 
তষ্ভাষাবিরুদ্ধম্। 

৮1 কুত্যচঃ। ৮1 ৪1 ২৯। 
উপসর্গস্থ।ল্িমিভু।৬ পরশ্যাঁচ উন্তরশ্য কুতস্থম্য নশ্য ণত্বং স্যা। 

পরপাণীয়ম্। অচঃ কিম। গ্রামঃ । নির্বিবপ্রস্তোপসংখ্যানম্ 1০1 অচঃ 

পরগ্জাভাবান্নকারেণ বাবধানাচ্চাপ্রাপ্তে বচনম্্। পরশ্য ণত্বম্। পুর্ববস্থা 
ফ্টত্বরন। নির্িবিধ: 1 

৬। তয়োরেবেতি । তচ্ছন্দেন ভাবকশ্মশী পরাধুশ্যেতে । এবকা রস্ত কর্তষোগব্যবচ্ছেদার্থস্ত দহ | 
ভাবকশ্নমণোরেবেতি । ষাপোতত্তক্রকৌত্ডিগ্ন্ভায়েনৈব লম্ভানে তখাপি স্পষ্টপ্রতিপক্তার্থমেবক।র ইতোকে। 

তন্ন য়ঙ্ঞ।নিতা হজ্ঞ।পনার্থসিত্যান্তে | 

৭। ন্বরর্থ/বিতি। ভক।রস্তিৎস্বরিতমিতি ত্রর্থ;। রেফশ্প উপোনতম" রিতীতি মধ্যো।দ।তার্থ: | 

৮1 কুতাচ ইডি । উপসর্গা্দিত্যনুবগঁতে রষাভামিতি চ তর তাবস্থা।ত্তাচ্ছব্দামিত্যাহ । উপসর্গ 

স্থারদিভি। কৃত্স্স্ত নস্তেতি। অচ উত্তরন্টেভাস্ত কৃতো বিশেষণত্তে তু প্রয়াপণমিত্যাদৌ ন হাতি 
শে লা স্পা - শশা পা এ পিল শী ০ শাশেশ্পীশাশশি ৪৬ 

৫| কৃত্তুবাচ্যে ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রতায় হয়। এইরূপে কৃতের প্রাপ্তি হইল। 
৬। প্াতৃব উত্তর কৃা, কত এবং খলর্৫থ প্রতায় কেবল কর্ম্মবাঁচো ও ভাবনবাঁচ্যে হয়। 
৭। ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাঁচো ও তানবানচ্য তব্যৎ, তবা ও অনীয়র্ প্রত্যয় হয়। 

তরার ও রকার ইৎধায় স্বরার্থ। যথা, এধিন্তবান, এধলীয়ম্ ত্য্া। ভাঁবধাচ্যে স্বাভাবিক 
একনচন ও ক্লীবলিঙ্গ হইবে। চেতন্যশ্চয়নীয়ে! বা ধর্শত্ব়া। বস ধাতুর উত্তর 
কর্তৃবাচ্যে তব্যৎ প্রন্যর় ও ণিচ্ হয়। *। বসতি ইতি বিগ্রহে বাস্তবাঃ । ধাতুর উত্তর 
কর্মবাচ্য কেলিমর্ প্রতায় হয়। পচেলিমাঃ মাষাঃ পক্ডুবাঃ | শ্িদ্লমাঃ সরলা 

ভেত্তপ্যাঃ। এই প্রভায়টা কর্মবাচ্যেই তঈবে। বৃত্তিকারের মতে কর্মকর্তৃনাচ্যেও 
এই প্রভ।য় হয়, কিন্ত হাহা! ভাঁষ্যকাঁষের অর্ভিপ্রেত নছে। | 



কুদল্তক ত্য প্রকরণম্। ২১৯ 

৯। * ণেবিবিভাষা । ৮। ৪ ৩০। 
উপসর্গস্থু।ন্লিমিভ্তাৎ পরস্ত ণ্যন্তার্দিহিতো যঃ কুততৎস্থৃন্ নস্ত নো বা স্যা্। 

প্রযাপণীম্বম্, প্রঘাপনীয়ম্। বিহিতবিশেষণং কিম্। যকা ব্যবধানে, 

যথা স্যা। প্রযাপ্যসাঁণং পশ্য। ণত্বে দ্র উপসগস্ধং নেতান্তম্। ছুমা- 
নম্, ছুর্াপনম্ | 

১০। হলশ্চেজপধাৎ। ৮।৪। ৩১। 

হলাদেরিজুপধাত্ড কনস্যাচঃ পরশ ণে বা স্যাি। '্রীকোপণীয়ম, 
প্রকোপনীয়ম্। হলঃ কিম্। প্রোহণীয়ম্। ইজুপধাঁৎ্ কিম্। প্রবপণীয়ম্।, 

ভাবঃ। প্রমগ্র ইতি । টুমস্জে] শুদ্ধ ওদিতশ্চেতি নিষ্ঠানহং তশ্ত।সিদ্হাৎ ক্োরতি সলোপহ। 
চোঃ কৃঃ। নিবিন্ধিস্তেতি । বিদেঃ ক্ুন্ত রদাভ্যাসিতি নত্বং পুক্বগ্ দস্তা চ। 

৯। প্রযাপণীয়ামতি । য। প্র।পর্ণ পিচি অন্ঠিহী[হ পুক ণেরনিটাতি গিলেোপিত। প্রবাপাম।ণমিতি । 

ষাতের্শিচি পুকি ণ্যন্তস্ত পাতৃত্থেন বন্তমানে কম্মুণি লটি লট: শানচ, তন্ত শিত্বেন শি৬শিদিতি সার্ধন- 
ঘাতুকে যগিতানেন যকি কৃতে ণেরনিটাতি শিলেতণ আলে যুগিতি মুগগমে ণত্বে চ নিধ্াতি রাপম | 

বিহিতবিশেষণাকরণে ভু যক1 বানধ।নে ন ণান্তাৎ পরহ্থ।তাবান্ন সিধাতি । ন চাড্ঠাবায়েহলীতি উসন্কা- 
তাঁতি বাচাম। রধ্াভ্যাং পরগ্য নশ্সেত্যাংশে শম্মাদিতি নিদ্িষ্টপরিত।ষয়। প্রাপিতম্য।স্যবধানন্) 

র।মাণামিত্য(দিসিদ্ধয়ে বাবায়েহুপীতি মেগবিভ।গেন বাঁধে সতি আনশেনেত্য।দ।বন্ি প্রসঙ্গে প্রান্তর 

অদ্কুপাডিত্যংশে। নিয়মার্থ; । আঙগ্রহণং তু পদবাবায়েহপীতি নিষেধং বাধিতুমিতি স্থিতম্ । 
ণের্বিভ।ষেতাত তু ণান্ততেববাযবধ।নস্সাপেন্দ্ন কখমদগ্রহণেন নিবাষোতি ভাবঃ। 

১*। হলশ্চেতি । ইজুপধস্থ হলগ্তহ্থাবাভিচারাদ্ধল ইতভানেন তদাদত্বং লক্ষ্য ইত্যহ। হলাদে- 

রিতি। প্রকোপণীয়মিতি। কূপ ক্রোধে । প্রেহণীয়মষিতি। উহু বিতর্কে। অন্ধ কু্তাচ ইতি 

নিঙ্যমেব ণত্বমূ। এবং প্রবপশীয়মিভ্যত।পি । ডু বপ্বীজসন্তানে। 

৮। উপসর্গস্থ নিমিত্ের পরবন্তী যে 'অচ তাহার উত্তর কুত্প্রতায়খ নকারের 
শত্ব হয়। প্রপাণীয়ম্। যেখানে অচের উত্তর না হইবে, সেখানে ণত্ব হইবে না। 
গ্রমগ্রঃ । নির্ব্বি্ পদের নকারের ণত্ব হইবে । অচের পর না হওয়াতে এবং নকার 

ব্যবধান থাকায় ণত্বের অপ্রাপ্তি হইলেও এই সুত্র দ্বারা পরবর্তী নকারের ণত্ব এবং 
পূর্ব নকারের স্থানে ষ্টত্ব অর্থাৎ ণকার হইবে। নির্বিগ্রঃ | 

৯। উপসর্স্থ নিমিন্তের পর ণান্তের উত্তর দিহিত যে রুৎপ্রতায়স্থিত নকার,, 
তাহার বিকল্পে ণত্ব হয়। প্রযাপণীপম্, প্রযাপনীর়ম। “বিহিত” এই বিশেষণ পদের 
প্রয়োগ করাতে মধ্যে যকৃ ব্যবধান থাকিলে ণঙ্ক হইবে। প্রযাপামাণং পম্তা। 
ত্ববিধিতে ছুর্*উপনর্গের উপসর্গন্ক হইবে না, ইহ। পুর্বে উক্ত হইয়াছে । ছূর্যানম্। 

ছুর্ধাপনম্। * 

১৭)  উঁপসর্মস্থ নিমিত্তের পর হলাদি ইঙ্জুশধ পাতু সম্বন্ধীয় যে অচ্ উহার পরবর্থী 
টিন কত্প্রত্রস্থ ,নকারের এবকল্ে ণত্ব হয়। প্রক্টেপণীন্মত প্রকেপনীয়ম্। হলদে 



৪২০ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১১। ইজাঁদের সনুমঃ । ৮1৪1 ৩২। 
সন্ুমশ্চেন্ভবতি ইজাদেরৃলন্তাদ্বিহিতো যঃ কৃৎস্থন্তৈব। প্রেঙ্খণীয়ম্। 

ইজাদেঃ কিম্। মগি সর্পণে। প্রমঙ্গনীয়ম্। নুম্ গ্রহণমনুস্বীরোপলক্ষণম্। 
অট্কুপাভিতিসৃত্রেহপ্যেবম্। তেনেহ ন। প্রেন্ধনম। ইহ তু স্যাদেব। 
প্রোম্তণম্। 

১২। বা নিংসনিক্ষনিন্দামূ। ৮] ৪1 ৩৩। 
এষাং নম্য ণো বা শ্তা্ কৃতি পরে। প্রণিংসিতব্যম, প্রনিংসিতব্যম্। 

১৩। ন ভাভৃপুকমিগমিপ্যায়ীবেপাম্ | ৮1৪1 ৩৪। 
এভ্যঃ কুম্হ্ত ণো ন। প্রভানীয়ম্। প্রভবনীয়ম। পুঞ এবেহ 

গ্রহণমিষ্যতে ।০। পুস্তক প্রপবণীয়ঃ সোমঃ | গ্যন্ত ভাদীনামুপসংখ্যানম্। ০। 
সপ 

১১1 ইঙদে; সনম ইতি । কুতাচ ইতোব মিদ্ধে নিয়মার্থমিদমিতাহ । সন্মমশ্চেদি হাদি । ভহ 

হল ইভানুবৃশ্বং তদঘ্কথপরং নু তু তদ।দিপরণ্ ইজাদেঠলাদিহ(সপ্তবাৎ তদাহ । হলগ্তাদিতি। বিহিত 
'উত্তি। যদি তু বিহিতবিশেষণ" ন বাগা।য়েত তর্টি নিয়মার্থত। ন লভাতে । পিজন্থাদ্বিহি 5স্তাঁপি কৎ্শ্বন- 
কারস্ত শিলে।পে কৃতে হলন্তাৎ পরত্বেন ণেন্িভাষেত্তি বিকল্পং বাঁধিতৃং বিধি: সম্ভবাৎ। ইষ্টাপত্তো 

তু অণিজন্ত প্রকতিকা নীয়র্প ঠায় শ্তপ্রেঙনীয়মিতাছাদাহরণং ন স্যাৎ। কিন্কু ণিজন্তপ্রকৃতিকমেনোদ।হরণং 

কিঞ্চ অশ্য হু বনিয়মার্থহাভাবাৎ প্রমঙ্ষনীয়মি তার কৃত্যচ *ভানেন ণহ” স্তাদ্ আতে। বিহিতবিষেণমবশ্যং 

স্বীকর্যামিতি দিক। নন্বেক্মপি নিয়মার্থতা ন যুক্জাতে প্রে্নষিতান বিধার্থতসম্তবাৎ নুমুনকারেণ 

বাবধ।নাৎ কৃতাচ ইস্রাঙ্গাপ্রাপ্রেরিতাত আহ । ম্ুম্গ্রহণমিতি । আকপান্টিতি চরইবাত্র।পি শুমানুম্বারে। 
লক্ষাতে ইতি বিধার্থতমিহ ন শঙ্কনীয়মিতি ভাবঃ। প্রোস্তণমিতি । উত্ত পুরণইতাম্মান্তাবে লাট্। 

১২। বা] নিংসেতি। কুতাচ ইতাতো্নুবর্তনাদাহ। কৃতি পর ইতি। গাস্থভাদীনামিতি। গাস্ত্ট 
গাকুতান্তরত্াদগ।াপে বচনম্। ভেরচতীশ্তি শর অচভীতি পশ্ণদালেন প্রকুতিগ্রহণে পাধিকশ্ঠাপি 

শ্রহণমিতি জ্ঞপন[দেতৎসিদ্ধমিতি কেচিদাহুঃ ভদ্রক্ুসাৎ। জ্ঞাপন" তু কুত্বমত্রবিষয়কমিতি ভাষ্যাদৌ 
সিদ্ধন্তিতত্বাৎ। 

বলাতে প্রোভণীয়ম্ এইস্থলে নিতা ণত্ব হইল। ইজুপধ বলাতে প্রবপণীয়ম এস্থলেও 
নিত ণত্ব হইবে। 

১১। যদি ধাতু নুম্বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে উপসর্গস্ত নিমিত্তের পর ইচ আদিতে 

থাকে এবং হল্ অন্তে থাকে 'এতাদৃশ ধাতুর উত্তর বিহিত কৃৎ প্রত্যস্থ নকারেরই 
(কেবল ণত্ব হইবে । অর্থাৎ ধাঁতুস্থ নকারের ণত্ব হইবে না । যথা, (প্রজ্ছণীয়ম। যেখানে 
ইঞজাদি ন! হইবে সেখানে ণত্ব হইবে না। মগি ধাতুর সর্পণ অর্থ বুঝায় । প্রমঙ্গনীয়ম্। 
নম্ শব্দের গ্রভণ অনুম্বারের উপলক্ষণার্থ বুঝিতে তইবে। “অট্কুপাঙিতি” এই সুত্রে 
সুম্ গ্রহণ অনুস্বারের উপলক্ষণার্থ। এই জন্য প্রেন্বনম্ এখানে ণত্ব' হইল না এবং 
প্রোস্তণম্ এখানে ণত্ব হইয়ছে । | 

১২। কৃত্প্রত্যনন পরে থাকিলে উপসর্গস্থ নিমিত্তের পর নিংস, নিক্ষ ও নিন্ব 
ধাতুব নকাঁরের বিকল্পে ণত্ব হয়। যথা» প্রণিংসিতবাম্, প্রনিংসিতব্যম্। 
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প্রভাপনীয়ম্। কৃশা এত শশ্য যো বেতুযুক্তং ণক্প্রকরণোপরি তদ্ বোধ্যম্। 
যত্বশহ্থাসিঈগহেন শকারব্যবধানান্ন ণত্বম্। প্রখ্যানীয়ম্। 

১৪। কৃত্যলু্যুটে! বহছুলম। ৩। ৩। ১১৩। 
স্বান্ত্যনেন ্নানীয়ং উ্ম্। দীয়তেহ্মৈ দানীয়ো বিপ্রঃ | 

১৫। অচো যহু। ৩। ১। ৯৭। 

অজন্তাদ্ধাতোর্যৎ স্তাৎ। চেয়ম। জেয়ম। অজ্গ্রাহণং শক্যমকর্তুম্। 

যোগবিভাগে।হপ্যেবম্। তব্যদাদিঘেব যতোহপি স্ুপঠন্ব।৩ | 

১৬। ঈদ্যতি। ৬।৪। ৬৫। 
যতি পরে আত ঈত স্যাঁ। গুণঃ। দেরম্। গঠ্রেয়ম্। তকিশসিচতি- 

সিসি যদ্দাঢ্যঃ | ০ । ৮৪7 শহ্ামূ। চতাম্। যত্যম্। জন্যম্। 
এম্পা  জ আপাত স্পস্ট পপ ৪০ এ পাশ 7 স্পা পা পাপী? ক শশা শাপি ও জিপি সস্তা সস পাপা পপ শা পদ পপ ০ আআ 

১৫। অ+:৮যর্দতি। ধাতোপিতি। নশ্ুুত অজগ্রহণঞ ধাতে।পিলিশেষণম্। বিশেষণেন নিবি 

অজন্তাদিঠি। শকামককুমিতি। অব্র “কচিদজ্ঘহণমজওভু তপুপবদপি যথা স্ত)।দিভোবমর্থমপেক্ষি তম্। 
তেন দিত্ম্তং ধিত্শ্তমিত্য 4 যতি কৃতে যতো নাব হত্া।দুদান্তত্বং সিধাতি । ণাতি কৃতে তু তিৎস্বরিতমিতি 

প্রসজোত । ন চ দিত্গ্তং ধিত্ম্রমিতাএ খহলোরিতি ণাতঃ প্রসপ্তিরেন নানস্তীতি বাঁচাম্। আদ্ধধাতুক- 

বিবক্ষায়ামেব অতে! লোপে $তে হলন্তত্বেন তৎ্সম্তব।দিহাভশুদাপাত ৩; ॥ আদ্ধধাতুকে বিবক্ষিতে 

যদ/তো লোপ: স্তান্তদ| হীদং সম্ভবেৎ লোপন্ত আদ্ধধতুকে পরএবোচিত? । অন্যথা! পরনিমিত্তত্বাভাবেন 
স্থ।নিবত্বঃভাবে গণয়তীত্যাদাবুপধাবুদ্ধিপ্রসঙ্গদিতি ভাবঃ। সপঠত্াদিতি। দ্বয়ে ধাতবোহজস্তা 

হুলগ্তশ্চ। তত্র হলন্তৎ ণাতং বক্ষাতীতি পরিশেষ।দঅন্তাদেব যপ্ভবিধ্যতাতি ভাবঃ। 

১৩। উপসর্গস্থ নিমিত্তের পরবর্তী ভা, ভূ, পু, কমি, গি, প্যায় ও বেপ 
ধাতুর উত্তর কুৎপ্রত্যরস্ত নকারের পত্ব হয় না। প্রভানীরম্। প্রভবনীয়ম। পু. 
গ্রহণ করাতে পুঞ্ ধাতুরই এখানে গ্রহণ হইবে এবং উহার পরবপ্ী নকারের ণন্থ 
হইবে। প্রপবণীয়; সোমঃ। ণিজন্ত ভ৷ প্রক্ততি ধাতু উদ্ধর নকারের ণত্ব হয়। যথা, 
প্রভাপণীয়ম্। অসিদ্ধকাণ্ডে কৃশাঞ্জের শকারের স্থানে বিকলে বকার হয়, ইহা! পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে । এ বিধি ত্ব প্রকরণেই হইবে। যত্তের অসিদ্ধি হওয়াতে শকার 
ব্যবধান হইবে, অতএব ণত্ব হইবে না। যথা, প্রখ্যানীয়ম্। 

১৪। কৃতা সংজ্ঞক প্রতায় এবং লুট পরতায় যে অর্থে উক্ত হইয়াছে, তগ্চিন্ন 
অর্থেও তাহাদের প্রয়োগ হইবে। মথা, স্ান্তানেন এই বিগ্রহে স্বানীক্ষম্ চুণম্। 
দীয়তেহন্মৈ দাঁনীয়ো বিপ্রঃ। 
:১৫। এঅজত্ত ধাতুর উন্বর যৎ প্র্তায় হয়। যথা, চেয়ম। জেয়স্। এইস্থাত্রে 
অটের গ্রহণ না করিতেও পারা যায়, কারণ তাহার কোনও প্রয়োজন নাই এবং 

যোগবিভাঁগেরও কোন প্রয়োজন নাই । অতএব “তব্যভ্তব্যানীয়রঃ» এই স্ুত্রেই যৎ 

প্রত্যয়েবুও পাঠ কৰ্না উচিত ছিল, তজ্জন্য বলিতেছেন । 



৪২২ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

জনের্যদ্বিধিঃ স্বরার্থঃ। ণ্যতাঁপি রূপসিদ্ধেঃ। ন চ বৃদ্ধিপ্রসঙ্গঃ। জনিবধ্যো- 
শ্চেতি নিষেধা। হনো বা যদ্বধশ্চ বক্তব্যঃ 1০1 বক্ধ্যঃ। পক্ষে 

বঙ্গশমাণে ণ্যৎ। বাতা । 

১৭। পোরছুপধাৎ। ৩।১।৯৮। 

পবর্গান্তাদভুপধাদ্যৎ শ্যাত্। ণ্যতোহপবাদঃ। শপ্যম্। লভ্যম্ ॥ 
নান্ুবন্ধকৃুতমসারপ্যম্! অতো ন ণ্যৎ। তব্যদাদয়স্ত স্যরেব। 

রা 

১৬। তকিশনীতি। তক হসনে। শন্থ হিংসায়।ম্। চতে যাচনে। যত্ত কেচিদিচ্ছৃন্তীতি সানুম্ারং 
পঠস্তি তছুপেক্ষামূ। ঈড়ন্দবৃশংসছৃহ।ং ণ্যত হতি শুত্রাবিরোধেন শংসের্টেত এব স্বীকর্তব্যস্বাৎ। 

হনে। বা যদিতি হত্তেবর্বা যং স্তাৎ। যত্সন্নিয়োগেন বধাদেশস্তব নিতা এব । যদ্যপি বধমর্তীতি বধা ইতি 

শীর্ষচ্ছেদাদযচ্চেতাতো! যদিনানুবন্ধমানে দগ্ডাদিলগা ইতি তদ্ধিতেন যত।পি সিধাতি তথাপ্যসিনধ্ো। 

মুসলবধা ইতি মমাসেো ন সিধোৎ। কৃতি পুন: কর্তকরণে কৃনেতি সিধ্যতি । ন চাসিলধমরৃতীতি বিশ্হে 

কৃতসমাসাদেব তদ্ধিতোহক্ত্বিতি বাচাম্। দণ্াদিমু কেবলস্ত বধশব্দন্ত পাঠা প্রত্যয়বিধৌ তদন্তবিধেশ্চ 

প্রতিষেধাৎ স্বরে দাচ্চ অসিবধশব্ব।দাতি হি সতি তিত্ঘরিতমিতি স্বরিতঃ প্রসজ্যেত । কুদন্তেন সমসে 

তু কৃছুত্তরপদপ্রকৃতিশ্বরেণ বধ্যশন্দ আছহাদ।তঃ। অতএব বধাশব্দেন তদ্ধিতাস্ত্েন সহ নুপ্ন,ণেতি 
সমীস ইতাপি ন বাচাম্। অন্তেদাতত্ব প্রসঙ্গ দিতি দিকৃ। ঘাত্য ইতি। হনপ্ভেচিপ্রলে।রিতি তত্বম্। 

হো হস্তেরিতি কুত্বম্। 

১৭। পোরদুপধাদিতি। পোঃ কিম্। পাঁক্যম্। অহুপধাৎ কিম্। কোপ্যম্। তপরকরণং ফিন। 

আপ্ন ব্যাপ্তো। আপাম্। ন।মুবন্ষেতি অনুবপ্ধান।মনবয়বস্তীৎ ততকৃতমস।রূপ্যং নাদ্রীয়তে। একা স্তত্ব- 

পক্ষেপি দদাতিদধাত্যোর্বর্বিভাষেতি নিভাষাগহণাৎ লিঙ্গান।শীয়তে । অন্তথ। অনুবপ্ধকৃতাদসারূপ্যাদেব 

শবিষয়ে ণে। ভবিষ্যতীতি কিং তেন বিভাষাগ্রহণেন। ততশ্চ পক্ষদ্বয়েহপি শপামিতা।দে ণ্যন্ন ভবতীতি 

ভাবঃ। এতচ্চ দরদ ঠীত্যাদিশুঙ্জে বিভাষাগ্রহণসন্ুবন্ধান।মনেকাস্তত্বপক্ষে শবিষয়ে ণশ্যাপ্রান্তৌ। বিভাষা 

একাস্তত্বপক্ষে তু প্রাপ্তবিভাষেতি পক্ষদ্ধয়সাধারণং বিভা ষাগ্রহণং লিঙ্গং মনোরমায়ামেকান্তত্বপক্ষে 
এবোপগ্তস্তমিতি তদনুসারেণেহ।পুক্তম। অনেকাস্তত্বপক্ষে ত্বসাধ।রণং লিঙ্গমুদীচাং মাঙ ইতি স্ুত্তে 

মাডে। গ্রহণম। মেঙ ইত্রাত্র হি সতাপি গুকারানুবন্ধে তন্তানব্বত্ব।দ্ এজন্তত্বমবিহতমিতাদেচ' 
উপদেশ ইত্যাত্বস্বীকারাদেতি দিক । 

১৬। ষত প্রত্তায় পরে খাকিলে আকারের স্থানে ঈকার হয়। পশ্চাৎ ধাতুর গুণ 

হয়। যথা, 'দেয়ম্। গ্নেয়ম্। তকি শসি চতি যতি জনিভ্যো যদ্বাচ্যঃ | ০। এই 

সুত্র দ্বারা তক, শস, চত, যত ও জন ধাতুর উত্তর যত্প্রতায় হয়। যথা, তকাম্। শম্তাম্। 

চত্ত)ম্। যতাম্। জন্তম্। জন ধাতুর উত্তর যত প্রত্যয় বিধান স্বরার্থ, কারণ 

ণাৎ প্রত্যয়ের দ্বারাও জন্তম্ পদের সিদ্ধি হইত, তবে যে পুনর্বার যত বিধি, উহা! 

[কবল স্বরার্থ। এইরূপ না বলিলে বিধান অসিদ্ধ হয়। ণাৎ্থ বিধিতে বৃদ্ধি 
প্রসঙ্গ হয় এইব্নূুপ. বলি, তাহা। বলা! হইবে না। কারণ “জনিবধ্যোশ্চ” এইি ত্র দ্বারা 
বৃদ্ধি নিষেধ হুইতেছে। হন ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় ও বধ আদেশ হয়।*। যথা» 
বধ্যঃ। পক্ষে বক্ষ্যমাণ ণ্যৎ প্রত্যয় হইবে। যথা, ঘাত্যঃ। | 



কৃদস্তকৃত্যপ্রকরণম্। ৪২৩ 

১৮1, আডেোযি। ৭1 ১।৬৫। 

আঃ পরস্য লতেন্ুম্ স্যাদ্যাদৌ প্রত্যয়ে বিবক্ষিতে। নুমি কৃতেহ- 
ুপধস্বাভাবাপ্ন্যদের্বা 'ম্মালস্ত্যো গৌঃ। 

১৯। উপাত্প্রশংসায়াম । ৭1 ১। ৬৬ 

উপলম্ত্যঃ সাধুঃ। স্তুতৌ কিম্। উপলন্ধ,ং শক্যঃ উপলভ্যঃ । 

২০। শকিসহোশ্চ । ৩1 ১। ৯৯। 

শক্যম্। সহাম্। 

২১। গদমদচরযমশ্চান্ুপনর্গে । ৩।১। ১০০1 

গদ্যম। মদ্যম। চধ্যম্। চরেরাঙি চাঞ্ডরৌ। ০1 আচর্যেো! দেশঃ । 
শান্তব্য ইত্যর্থঃ। অগুরৌ কিম্। আচাধ্যো গুরুঃ। বমেনিয়মার্থম, 

১৮। শাদেবেতি। তেন তিতস্বরিতমিতি স্বরিতে সতি আলম্তভা ইতাত্র সমাসাস্তোদাত্তত্বং বাধিত্ব। 

কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিন্মরেণ শ্বরিতান্তত্বমিষ্টং সিদ্ধতি ॥ যতি তু ঘাতে। নাব ইত্যাছ্যদা ত্ত্বেনোত্বরপদা দাদা ত্ত্বং 

প্রসজ্যেত তচ্চ।নিষ্ঠটমিতি ভাব? | 
১৯। উপাৎ প্রশংসায়।মিতি । বাদে) প্রতায়ে বিবক্ষিতে উপপুর্বল্িভেনু ম্ স্তাৎ প্রশংসায়াম্। 

সা চেহ গম্যমানতয়! বিশেষণম্। ধাত্রর্থন্ত্ প্রপ্তিরেব। তেন যন্ত প্রাপ্তিষন্মান্বা প্রাপ্তিং প্রশংসাহেতু- 

'বতি ততদদহোপাহগরণম্। বিপরাতং তু প্রতাুদাহরণম্। ইহ।পি যাদৌ প্রত্যয়ে বিক্ষিতে ইতার্থন,মি 

তে ণাতি সতাগুল্সরিতন্ধং ভবতি । ষতি তু সতুঃভ্ুরপদভ্যত্তত্বং স্যাৎ। প্রাচ। তু স্বরে বিশেষমনালে চা 

পোরছপধা দিতি যতমেব শ্বাকৃতা তি পরে নুমিতি ব্যাখ্যাতং তদাকরবিরোধ।দুপেক্ষামিতা।ছঃ। 

১৭। পবর্গান্ত অকারোপধ ধাতুর উত্তর যৎ্প্রত্যয় হয়। এই যৎ্, ণ্যতের 
বিশেষক্র । শপ্যম্। লল্যম্। অন্ুবন্ধসকলের প্রত্যয় স্বরূপত্বের অভাব হেতু 
আচার্যের। তত্কৃত অসারূপ্য আশ্রয় করেন না। সুতরাং যত্প্রত্যয়ের দ্বারা ণ্যৎ 
প্রতায় বাধিত হয়, কিন্তু তব্যৎ প্রভৃতি প্রত্যয় নিশ্চয় হইবে । 

১৮। আঙের পর যে লভ ধাতু তাহার উত্তর যকারাি প্রত্যয় পুর 
থাঁফিলে সম আগম হয়। নম করিলে অকার উপধত্বের অভাব হেতু ণ্যৎ হইবে। 
যথা, আলভ্তো। গো । 

১৯ প্রশংস। অর্থ বুঝাইলে এবং যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে উপপূর্বক লভ 
ধাতুর উত্তর মু মাগম হয়। যথা, উপপত্ত্যঃ সাধুঃ। যেখানে প্রশংসার্থ ন! 
বুঝাইবে সেখানে কি হইবে ? উপলন্ধ,ং শক্যঃ এই বিগ্রাহে উপলভ্যঃ পদ হইবে। 

২০৯ শক ধাতু ও সহ ধাতুর উত্তর যত প্রত্যয় হয়! যথা, শক্যম্। সহাম্। 



৪২৪ ... সিঙ্ধান্তকৌমুদী। 

সোপপরগান্ম। ভূদিতি। প্রযাম্যম্। নিপূর্ববা স্তাদেব। তেন তত্র ভবেছ্ি- 
নিয়ম্যমিতি বাণ্তিকপ্রয়োগাণ্ড। “এতেনানিয়ম্যস্ত নাযুক্তিঃ৮। “ত্বয়া নিয়ম্যা 
ননু দিব্যচক্ষুষেত্যাদি” ব্যাখ্যাতম্। নিয়মে সাধুরিতি-বা। 

২২। অবদ্যপণ্যবর্ধ্য! গহ্যপণিতব্যানিরোধেষু । ৩1১ ১০১। 
বদের্নগ্রিতড উপপদে বদঃ স্থপীতি য্ক্যপোঃ প্রাপ্তয়োর্্যদেব সোহপি 

গহায়ামেবেত্যভয়ার্থৎ নিপাতনম্। অবদ্যং পাপম্। গহ্্যে কিম্। অন্ুদ্যং 
গুরুনাম। তদ্ধি নগ্যং বচনানহঞ্চ। 

“আত্মনাম গুরোর্পাম নামাতিকুপণশ্থয চ। 

শ্রেয়স্কামো ন গৃহ্ীয়াজ্জ্যেক্টাপতা কল ্রয়োঃ” ॥ 
ইতি স্মৃতেঃ ৷ পণ্যা গৌঃ ব্যবহর্তব্যেতার্থ। পাণ্যমন্যৎ। স্তুত্যর্থ- 

মিত্যর্থথ। অনিরোধোহ্প্রতিবন্ধস্তশ্মিন বিষয়ে বুডেো যণড। শতেন বর্ধ্যা 
কন্যা । বুত্যা অন্যা | 

২১। গদসদেতি। ব্যতায়েন পঞ্চমার্থে সপ্তমী । এক্ো।হনুপমর্গেভ্ো যত ম্ত।ৎ। ণাতোহপবাদঃ | 

অন্ুপসর্গে কিম্। “ন নৈষধধে কাধামিদ্ং নিগদ।নিতিত” শীহর্ণ;। যমেরিতি। পোরদুপধাদিত্যনেনৈব 

সিদ্ধেরিতি ভাব: ॥। নিয়মে সাধূর্দিত। যষমঃ সমুপনাবিধু চেতি বৈকল্লিকেহপৃপ্রত্যয়ে কৃতে তত্র 
সাধুরিতি তদ্ধিতে। যদিতার্থঃ। বদ্যপি অস্ষিন্ পক্ষে কৃতা।নাং কর্তরি বেতাগ্গা প্রবুত্তেঃ কর্তরি তৃতীয় 

ছুলভা তখ।পি ত্বয়েতি তেনেতি চ করণত্ববিবন্ষয়া তৃঠীয়েতি শ্বিতশ্ত গতির্ববোধা।। কেখলাদাতং 

কৃত্বা নিশবেন সমাস ইত্যপ্রে। ষদ্বা ষমোঙপরিবেষণে মিদ্দিতি মতমাশ্িতা পধ্যবসিতং নিয়ময়ন্লি- 
ত্যাদাবিব মিত্বং শ্বীকুতা ণ্ন্ত।দযং বোধ্যঃ। অথবা সংজ্ঞাপূর্নকবিধেরনিত্যহাৎ খ্যতোব বৃদ্ধির্ন 

প্রবৃত্তেতি দিক। এবঞ্ বাতিক প্রয়োগোহপান্যথা সিদ্ধ ইতি তদ্বলেন নিপূর্স।দাদিতি ন কল্পনীয়মিতি ভাবত | 

২২। অনুদ্যমিতি। অন বাঃ কাবেব ভবতি যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং ন লোপো নঞঃ ন্ম নন. 
ডচি। বাবহর্তবোত। যদ্যপি যণি তব্যশব্বোহ্থদ্বয়লাধারণ; তথ।পি নিপাতনশ্রেহ রূঢার্থত্বাদ্বাবহর্ত- 
ব্যএব।য়ং নিপাভ্যতে । উত্তং চ হরিণ । “ধ।তুনাধনক।লানাং প্রাপ্তার্খং নিয়মস্ত চ। অন্ুবন্ধবিকারাণাং 

২১1 উপসর্গ পুর্বে না থাকিলে গদ, মদ, চর ও যম ধাতুব উত্তর যৎ প্প্রত্য় 

হয়। যথা, গদাম। মদ্যম্। চর্যাম। যম্যম্। গুরু ভিন্ন অগ্ঠ অর্থ বুঝাইলে 

আঙ্পুর্বক চর ধাতুর উত্তর যত প্রতায় হয়। ০1 আচর্যো। দেশঃ । গন্তব্যঃ ইতার্থঃ। 
যেখানে গুরু অর্থ বুঝাইবে সেখানে কি হইবে ? আচার্ষো গুরুঃ। “পোরছুপধাৎ” 
এই স্যত্র দ্বারা যৎ সিদ্ধ হইলেও যে এই স্থত্রে যম ধাতুর গ্রহণ করিয়াছেন, উহ কেবল 
উপসর্গের পর যে যম ধাতু তাহার উত্তর যত প্রন্ঠায় হইবে না, এই শ্যিমার্থ এই. 
স্ত্রে যম ধাতুর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রযামাম্। নিপুর্বক যম ধাতুর উত্তর যতই 
হইবে। ইহা দ্বার “অনিয়মান্ত” এইরূপ যে, কেহ কেম, বলেন, ইহ। যুক্তিবির্দ্ধ 
নহে । কারণ ত্বয়া নিষমা? নন দিবাচক্ষুষা” ইতাাদি ব্যাখ্যাত হইয়াছ। অথবা “নিয়মে 
সাধু; এই অর্থে যত প্রত্যয় হয়| 



খুদন্তকৃত্যতরকরণম্। ৪২৫ 

২৩৭ বহাং করণম । ৩1১1 ১০২। 

বহন্তানেনেতি বহ্যং শকটম্। করণং কিম্। বাহাম্ বোটঢব্যম্। 

২৪1 আ্যজবামিবৈশ্যায়ো? | ৩।১। ১০৩ । 

গগতৌ। অস্মাদ্দ ষ। ণ্যতোহপবাঁদঃ । অধ্যঃ স্বামী বৈশ্যো বা। 

অনয়োঃ কিম্। আধ্যে। ব্রা্গণঃ প্রাগুব্য ইত্যর্থঃ 

রাঢার্থে চ নিপাতনমিভি অনুবন্ধবিক।রাণ।ং নিয়মশ্য চ প্রপ্তার্থমিতি পুব্রণ।ন্বয়ত | শডেনেভি। 

শতশকব্দোহনিয়মপরত | কন্যায়া বরণে বরয়িহণং নিয়মে] নাভ্তীত্যর্থঃ | বধ্যেতি। সন্তক্রনোতার্থত | 
বুও. সন্ন্ত।বিতাশ্যেদ" নিপাতনং তনত্রৈবানিরে।ধরপল্যার্থল। সপ্তব।দিতি ভান? | অনিরোধেদিভা- 
স্যনুত্তে। বুঞখোহপি স্স।দিতি ধ্বনয়তি ॥ বুন্তোতি। এতিস্তশ।সিতাদিন। বৃঞঃ ক্যপ্। উহ সপরেহনদযা- 
দীন নিব্বিভক্তিক।নি পুথকপদানি। তব ব্ধ্যাশব্দষ্টাবন্থেহন্ুজিয়তে ন ত্বয়ং ছন্দেন জসশ্রেন নির্দেশও | 

তেন বদধাতি প্রিষামেব নিপ।ঠাতে 1 অপ্গিয়াত তু বৃ ধহলোব।ৎ | বধ্য। গকিঃ সন্িানপি ষজ্ঞনাতে 
বরণীয়ত্বাদনিরোধোহন্ডি স্রীত্ং তু নাস্তীতি ণ্যদেৰ ভবতি এতচ্ বৃত্তিকারমতম্। ন চাত্র এতিস্ত্িতি 
ক্যপ্ শঙ্কযঃ। তত্র বৃঞ্ এব গ্রহণং নতু বুঙ ইতি সিদ্ধান্তাৎ। ভটিটস্ত দ্বন্দ।এ্জসনিদ্দেশ ইতি মত 
পুংলিঙ্গেহপি ঘতং প্রাযুদ্ক্ত । স্ৃতীতবো মম বধ্যেস।বিভি। 

২৩। বাহামিতি। বহনকন্মেত্ার্থঃ | 

২২1 গর্ভা, পণিতব্য ও অনিরোধ অর্থে থাক্রমে অবদ্য, পণা, বর্ধা এই করটা 
ষত্প্রত্যরান্ত পদ নিপাতিনে সিদ্ধ ভ্য়। ন.ঞ উপপদ হইলে বদ ধাতুর উত্তর “বদঃ স্থপি 
ব্যপ্ ৮” এই স্তর দ্বারা যৎ ও ক্যপের প্রাপ্তি হুইলে ঘতই হইবে, এ বধ গর! অর্থেই 
হইবে । এই উভয় নিয়মের জন্য এই নিপাতন। অবদ্যম্পাপম। বেখানে গঙ্থয অর্থ 
না বুঝাইপে সেখানে কি হইবে । অনুদ্যং গুরুনাম। গুরুর নাম গহিত নভে, 
কিন্তু “আম্মনাম গুরোর্নাম নমাতিকপণশ্ত চ। শ্রেয়স্কামো ন গৃহ্থীয়াজ্জেষ্ঠাপতা- 
কলত্রয়োৌ3”। এই স্বৃতি অন্রসারে তীহার নাম উচ্চারণ করিতে নাই । পণা। গৌঃ । 
অর্থাৎ ব্যবহর্তব্যা। এতদতিরিক্তস্থলে পাণ্যম্ অর্থাৎ স্ত্ত্যম্ এখানে ণ্যৎ হইল । অনিরোধ 
শব্দে অপ্রতিবন্ধ । এই অর্থে বুঙ্ ধাতুর উত্তর মত প্রত্যয় ভইবে। যথা, শতেন বর্ধয! 
কন্া । অন্ত অর্থে বৃত্য এই প্রকার হইবে। 

২৩। করণকারকের অর্থ বুঝাইলে বহাং এই এত প্রত্যপ্নান্ত পদটা নিপাতনে সি্চ 
হয়। বহন্ত্যনেনেতি বহাম্॥ বোড়ব্যম্। এখানে ণ্যৎ হইল । 

২৪। স্বামী ও বৈশ্য অর্থ বুঝাইলে অর্ধ্য এই শত্প্রত্যরাস্ত পদটী নিপাতনে সিদ্ধ 
হয়। খ ধাক্ু গতি বুঝায়। এই ধাতুর+উত্তর ষঙ্ড প্রত্যয় হইল। এই যত প্রত্যর 
প্যত্প্রত্যয়ের বিশেষক। অর্ধ্যঃ স্বাধী বৈশ্যো বা। দেখানে স্বামী ও ধৈশ্ঠ অর্থ না 
বুঝাইবে সেথানে কিরূপ হইবে ? মার্যে। ব্রাঙ্গণঃ প্রাণ্তব্যই ইত্যর্থঃ। এখানে ণ্যৎ 
প্রত্যয় হুই্ন। 

ক (৫৪) 



৪২৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

২৫।. উপসর্য্যাকাল্য! প্রজনে । ৩।১। ১০৮ । 

শার্ভ গ্রহণে প্রাপ্তকালা চেদ্দিত্যর্থঃ। উপসর্ষ্যা গৌঃ গর্ভাধানার্থং ধুধ- 
ভণোপগন্থ" যোগ্যেত্যর্থঃ। গ্রজনে কাল্যেতি কিহ! উপসাধ্য। কাশী। 

গন্ভতব্যেত্যর্থঃ 

২৬। অজর্ধযং সঙ্গতম্। ৩।১। ১০৫। 

নএংপুর্বব। জ্জীর্ধ্যতেঃ কর্তরি যত সঙ্গতং চেদ্বিশেষ্যম্। ন জীর্য্যতীত্য- 

জর্ধযম্। “তেন সঙ্গতমার্য্যেণ রামাজব্যং কুরু দ্রুতমিতি” ভট্রিঃ। “মৃগৈরজর্য্যং 

জরসোপদিস্টমদেহবন্ধায় পুনর্ববন্ধ” ইত্যব্রে তু সঙ্গতমিতি বিশেষ্যমধ্যাহাধ্যম্ । 

সঙ্গতং কিম্। অজরিতা কম্ধলঃ। তাবে তু সঙ্গতকর্তৃকেছপি ণযদেব। 

অজাধ্যং সঙ্গতেন। 

২৫)। উপসর্ধ্যেতি । উপপূর্ববাৎ সরতেঃ সর্তেপ্বা যঙ্নিপাত্যতে কলঃ গ্র।প্ডে হস্ত; কালা! তদস্ত্ 

প্রাপ্তমিতি বর্তম।নে কালাদঘদিতি যৎ। প্রজননং প্রজনঃ গরভগ্রহণং। ভাঁবে ঘখঞ্ জনিবধ্যোশ্চেতি বুদ্ধি- 
নিষেধঃ। উপসাধ্যেতি কন্মণি ণ্যৎ। 

২৬। কর্তরি যদিভি। তয়োরেবেতি ভাবে প্রাপ্তে কর্তরি যন্নিপাত্যতে ইতি ভাবঃ। সঙ্গতং 
চেদ্দিতি নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। বিশেষ্যমিতি । ইহাজধামিতি সমুদায়স্ত সঙ্গতঃ বাচ্যমিতার্থ! ন. 
গ্রাহাঃ। পধ্যায়।ণাং যুগপৎ 'এয়োগাসস্তবেন।জর্যযং সতাং সঙ্গতমিতি প্রয়েগানাপত্তেঃ তেন সঙ্গতমিঙি 

ভর্উপ্রয়োগনুপপাত্তেশ্চ। 

২৫। গর্ভ গ্রহণের প্রাপ্তকাল অর্থ বুঝাইলে উপসর্ধ্য! এইস্থলে উপপুর্ববক স্থ ধাতুর 
উত্তর নিপাঁতনে যৎ প্রত্যয় হয়'। উপসর্ধযা গৌঃ গর্ভাধানার্৫থং বুষভেণোপগন্তং যোগ্যা 
ইতার্থঃ। যেখানে গভগ্রহণের প্রাপ্তকাল ন। বুঝাইবে সেখানে কি হইবে? আর্য 
ব্রাঙ্গণঃ প্রাপ্তব্য ইত্যর্থঃ। এখানে ণ্যৎ হইল। 

২৬। যদি সঙ্গত এইটা বিশেষ্য হয়, তাহ! হইলে অধর্জ্যং এইস্থলে নতপুর্ব্বক 
জৃ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচো যৎ প্রত্যয় নিপাতনে সিদ্ধ হয়। নজীর্য্যতি এই বিগ্রহে 
অজধ্যম্ পদ সিদ্ধ হইল । এখানে অজর্ধয পদের সঙ্গতার্থ নহে, কিন্তু সঙ্গতের বিশেষ- 
গত্বার্থে ই প্রতায় হইল। ইহাঁতে এই হইল যে, “তেন সঙ্গতমার্য্যেণ রামাজর্ধ্যং কুরুর 
ক্রুতম্” এইরূপ ভ্রি প্রয়োগে অজর্ধ্যং ও সঙ্গতং এই উভয় পদের উক্তি সঙ্গত হইল । 

অজর্ধ পদের সঙ্গত অর্থ স্বীকার করিলে একের অর্থাপত্তি হয়। “মৃগৈরজর্ধ্যং জরসে! 
পরিষ্টমদেহবন্ধায় পুনর্ববন্ধ” / এস্থলে সঙ্গত এই বিশেষ্য পদ অধ্যাহাত করিতে 
হইবে । যেখানে সঙ্গত বিশেষা না হইবে সেখানে কি হইবে। অজরিন্তা কম্বলঃ । 
ভাববাচ্যে কিন্তু সঙ্গত কর্তৃকাবক হইলেও ণ্যৎ হইবে। অজার্ধ্যং সঙ্গতেন। 



কদস্থকৃত্যপ্রকরণম্। ৰ ৪২৭ 

*২৯। বদঃস্রপি ক্যপ্চ। ৩। ও। ১০৬। 

উত্তরসূত্রাদিহ ভাব ইত্যাকুষ্যতে । বদের্ভাবে কাপ্ স্যাচ্চাদ্ষৎ অনুপ- 

সর্গে স্থপপপদে 1 ূঙ্গাদ্যহ । ত্হ্মবদ্যম। ব্রহ্ম বেদঃ তস্ বদনমিতাথ, । 

কর্ম্মণি প্রত্যয়াবিত্যেকে । উপসর্গে তু ণ্যদেব। অনুবাদ্যম্। 

২৮ | ভৃূবো ভাবে । ৩।১।১০৭। 

ক্যপ্ শ্যাৎ। ব্রক্গণো ভাবো ব্রঙ্গভূয়ম্ ॥ স্থপীত্যেব। ভব্যম,। 

অন্রপসর্গ ইত্যেব । শ্রভব্যম. | 

২৯ । হনস্ড চ। ৩1 ১। ১০৮। 

অনুপসর্গে স্থপ্াপপদে হস্তেভাবে ক্যপ্ স্যাস্তকারশ্চান্ত।দেশ2। 

ব্রক্মণো হননং ব্রন্মহত্যা । স্ত্রীত্বং লোকাৎ। 

২৭1 বদ:। সকর্শাকরগ্চাশে কুত্যপ্রতাদয়া দুর্লভ? লঃ কন্মবীতি শুত্জইব তয়োরেবেতাল।পি 

সকন্মকেভাঁং কর্শণি অকর্মকেভ্য এব ভাবে ইতি সিদ্ধাস্ত।দ অত আহ। ভাবইত্যাকৃন্াতে ইতি । 

ভুবে। ভাবইত্যবান্ুপনরগউতান্তসর্ভনাৎ নিরুপসর্গন্ ভবতেরকর্শকত্বভুয়েরেব কৃতোতি ভাবে কুত্য- 
প্রতায়সিদ্ধৌ ভ।সগ্রহণস্য নৈরর্৫ধাশঙ্কায়।: ভাবগ্রহণমুত্তরার্গমিতি ভাযষো স্থিতং তড্ভাষাস্ব।রস্তগ্র।হিণ।ং 

মতমাহ । কর্দাগীতি। 

২৮। স্থপ্যনুপসর্গ ইতি । শ্ুপি কিম হণন্তোচি্লোঃ। ঘাঁতঃ॥ অন্ুপসর্গে কিম্। প্রথ।ভঃ । 

'ঠাবে ঘএ। 

২৭। উত্তর শুত্র হইতে ভাব এই পদটী অনুবৃত্তি হইবে। অন্পসর্ণ .স্থপ্ 
অর্থাৎ সুনন্ত পদ উপপদ হইলে বদ্ ধাতুর উত্তর ভাঁববাঁচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। চকার 
নিদ্দেশ "হেতু যত্প্রতায়ও হয়। ব্রন্দোদ্যম্ ব্রদ্মবদ্যম্। বন্ধ বেদঃ। তশ্তয বদনং 
ইত্যর্থঃ | কেহ কেহ বলেন এখানে কন্নঁচ্যে এই ছুই প্রত্যয় হ্য়। উপসর্গ হইলে 
প্যৎ হইবে অর্থাৎ যত হইবে না। অন্ুনাদাম্। 

২৮। ভাববাচো ভূ ধাতুর উত্তর কাপ্ প্রত্যয় হয়। ব্রহ্মণো ভাবো ত্রহ্মক্য়্? 

এখানেও যদি স্ববজ পদ উপপদ হয় তাহা হইলেই হুইবে। ভব্যম্। যদি অন্ুপসর্ হয় 
তাহ। হইলেই হইবে। অতএব অপবাদ্যম্ এখানে হইল না। 

২৯। * অন্ুপসর্গ স্থপ্ অর্থাৎ সুবন্ত উপপদ্দ হইলে হন ধাতুর উত্তবু ভাববাচেট 
কাপ্ প্রতাঞ্ ভয় এবং তকার অন্তাদেশ হয়। বক্ধণো হননম্ ব্রঙ্গহত্যা এস্থলে 

গৌকিক প্রয়োগ হেতু স্সীত্ব হইল। 



৪২৮ . সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৩০। এতিস্তশাস্র্দৃজুষঃ ক্যপ্। ৩।১। ১০৯। 

এভ্যঃ ক্যপ্ স্াগু। 

৩১। জুন্বস্ত পিতি কৃতি তুকৃ । ৬7০১? ৭১। 
ইত্যঃ। স্তত্যঃ। *শাস ইদউ্হলোঃ৮। শিষ্যঃ। বু ইতি বৃ 

গ্রহণং ন বুওঃ। বৃত্যঃ। বুওস্তু বার্্য। খত্বিজঃ। আদৃত্যঃ। জুষ্যঃ | পুনঃ 

ক্যবুক্তিঃ পরস্তাপি ণ্যতো বাধনার্থা। অবশ্যন্তত্যঃ। শংসিছুহিগুহিভ্যো 
বেতি কাশিকা । শহ্যম, শংস্তম ৷ ভুহামত দোহাম্। গুহাম,, 

গোহাম, । পপ্রশস্তস্ত শ্রুঃ”। ঈডবন্দবৃশংসদ্ুহাং প্যত ইতি সুত্রদ্যয়বলাচ্ছংসেঃ 
সিদ্ধম। ইতরয়োস্ত মুলং মৃগ্যম । আড্পূর্নবাদপ্জেঃ সংজ্ঞায়ামুপসংখ্যা- 
নম্ । ০। অঞ্জ, ব্যক্তিঅক্ষণাদিষু। বাঁছুলকাৎ করণে ক্যপ্। অনিদ্দিতামিতি 
নলোপঃ। আজ্যম. | 

৩০।৩১॥ এতিস্তর। এভা ইতি স্থপানুপসর্গে ভাবে ইতি চ নিবৃপ্তমিতি ভাবঃ। এতীতীণ এব গ্রহণং 
নেডিকো21 তয়ে(রধিপূর্বয়ে।রেব গ্রহণাদেভীতি নির্দেশানুপপন্ত্রেঃ । তথা চ রক্ষার্থং বেদান(মধ্োয়ং 

ব্যাকরণমিতি ভাষ্য যদেব প্রযুক্তঃ। কেচিত্তু, ইণদ্িক ইতি বক্তব্যমিতি বচন।িকোহপি ভবতীতাধীত্যা 
মাতেতুদ।হরপ্তি। ইতা ইতি । কখং তর্হি উপমেয়মিতি ঈঙ. গতাবিতি দৈবাদিকাদ্ যক। ন বুউ 
ইতি। ঈঙবশেোতি ভ্ঞাপকাতৎ তএ হি ঈঙবন্দিভাং স।হচধ্যাদ।আনেপদিনো বৃঙও এব শ্রহণমিতি ভাব | 

পরস্ত(পাতি । ওরাবঞ্রকে শুতি পাপ্গ্ত তশ্তাবকাশে।হবন্ঠং লাবামিতি আবশ্তকবিবক্ষায়।ং স্তুত্য 

ইত্য।দৌ ক্যপোহবকাশঃ। স্ববশ্ঠপ্তুতা হত্যা দাবুভয়প্রাপ্তো বিপ্রতিষেধে পরমিতি ণ্যৎ স্তাৎ। তন্ম! ভূদিতি 
পুনঃ কাবুক্তিরিতি ভাঁবঃ। আছ পূর্ণদাদগ্েরিতি । নন্ু ণ্ত্োব নলোপঃ কম্মান্নোক্ত ইতি চেন্ন। 
কত্বপ্রসঙ্গাতিৎস্বরপ্রসঙ্গ।চ্চ । তল্মাৎ কাবন্ত এবাজাশখ? | নন্বেবমবগ্রহঃ প্রাপ্পোতি। ন চেষ্টাপত্তিঃ| 
আজ্যং ফিমাসীদিত্যাদৌ পদকারৈন্তদকরণাদিতি চেদ্ অত্র ও।য্যমূ। ন লক্ষণেন পদকার! অনুবর্ত্যাঃ 

পদক।রৈস্থ লক্ষণমনুবগা মিতি সত্যপি আবান্তরপদত্বে খবিজং পুর্বেভিরিত্য।দ(বিব সম্প্রদায়।মনবরে।ধেন 
ক্চিদবগ্রহে। ন ক্রিয়তে ইত্যাদি তদ।শয়ঃ | 

৩০। ইন ধাতু ও স্ত ধাতু, শাস্ ধাতু, বু ধাতু, দূ ধাতু ও জুষ্ ধাতু এই সকল ধাতুর 
উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। 

৩১। পিৎসংজ্ঞক কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে হস্বের উত্তর তুক্ আগম হয়। 
ইত্যঃ। স্তত্যঃ। পশাস ইদড্হলোঃ৮ এই স্যত্র দ্বারা উপধার ইত্ব হয়। শিষ্যঃ। 
বু দ্বারা বৃঞ ধাতুরই গ্রহণ হুইবে কিন্তু বৃঙ্ ধাতুর নহে। বৃত্যঃ। বৃঙ্ ধাতুর 
বাধ্যা খত্বিজঃ এইরূপ হইবে। আদৃত্যঃ। জুষ্যঃ। (অনুবৃত্তি দ্বারাই ক্যপের 
প্রাপ্তি হইয়াছিল তবে পুনর্বার ক্যপ্ বিধান করিলেন কেন? এই আশঙ্কায়' বলিতে- 
ছেন) “উভয় প্রাপ্তৌ প্রতিষেধে পরং কা্্যম্”। এই ন্তাঁয় দ্বারা পরত্বণহেতু প্যৎই 
হইতে পারিত, কিন্তু তাহ। হইবে না। এই জন্ত পুরর্বার ক্যপ্ হইবে। অবশ্তস্তত্যঃ। 



কদন্তকৃত্যপ্র করণম্। ৪২৯ 

২1 খছুপধাঁচ্চাক্৯পিচৃতে? | ৩৭ ১। ১১০। 

বৃত-বৃত্যম। বৃধ্বৃদ্ধযম্। ক্৯পিচৃত্যোস্থ্ব কল্প্যম। চর্ভাম্। তপরকরণং 
কিম্। কৃত-কান্ত্যমু !৭ অনিত্যণ্যন্তাশ্রাদয় ইতি ণিজভাবে ণ্যৎ। 
ণিজন্তাত্ত, যদেব। | 

৩৩। ঈচখনঃ। ৩।১। ১১১। 
চাঁ ক্যপ্। আদগ,ণঃ। খেয়ম্। ই চেতি হরম্বঃ স্থপঠঃ | 

৩২। কৃম্পিচৃতোক্বিতি। কৃপু সামর্যে। চতী হিংসাগ্রস্থনয়োঃ। কল্ামিতি। কৃপেলতস্তা- 
সিদ্ধ দ খধন্বর্য়ে2সাবর্ণাং বিধানাচ্চ খদুপধতম্ | 

৩০। তৃন্ব: সপঠ ইতি । দীধং পঠতঃ হুরকতস্য়মাশয়ত | দীধনির্দেশত ইতি প্রশ্রেষার্থন্তত্র দ্বিতীয় 
ইকবে। যে বিভামেভাসবাধনার্থ; অন্তথ। যে বিভ।ষেতাস্ট।(বক।শঃ খায়তে খন্ঠতে ইত্বস্তা বকাশঃ। 

যম্সণ পক্ষে আহ" নান্তি আহপক্ষে তু উভয়প্রসঙ্গে পরহাদন্থরঙ্গ ধাচ্চাত্বং স্য।দ্ যে বিভাষেতাত হি 

যে উতি বিষয়সপ্তমী তথ! যকার।দে' বুদ্ধিস্থে এব প্রাপ্রমাত্বমন্তরঙ্ষম্। ইঈকারন্ত কাপা সহ বিধ।নাদ্ 

বহিরঙ্গঃ | তথা চাস্তরঙ্গত্তাত্বস্তা বাধনায় প্রশ্রেষেণ দ্বিতীয় ইকারবিধিরাবশ্বক ইতি ঈ চেতি দীর্ষে!চ্চ।রণং 

কৃতমিতি। দীরপ্রত্য।চক্ষাণত্য ভাব্যকৃতন্ত্ররম!শয়ঃ । হইহ্বমন্তরঙ্গং পরনিমিত্বমনপেক্ষ্য বিধানাৎ 
কাপ সন্গিয়োগ শিষ্টং হি তদ্ আত্বং তু বহিরঙ্গং যে ইতি পরসপ্রম্যাশ্রয়ণাদ্ এবং ইত্েনাত্ববধে। হ্যাষ্য 

এবেতি দীর্ধো ন পঠনীয়;। ত্রশ্বপাঠে মাত্রালাখবমস্তীতি তদনুরোধেন যে ইতি পরস প্রম্যা শ্রয় ণমপি 

যুন্তমিতি। স্তাদেতৎ। উ চেতি হৃন্থাদেশ।ভাপগমে তন্যাদেশস্য পূর্ধেণ সহ আদ্গুণে তশ্তাসিদ্ধতয় 

হস্বস্ত পিতীতি তুক্ স্তাৎ। যত্বতুকোরসিদ্ধ ইতি ষত্বে তুকি চ কর্তব্যে একাদেশশ।প্রস্তাসিদ্বত্বশ্বীকারাদ্ 
অতে! দ্ীর্থ এব বিধেয় ইতি চেৎ মৈবস্। পদান্তপদাদো।রাদেশোহসিদ্ধে! ন ত্বশ্টেহপীতি সিদ্ধাস্তদ 
অন্যথা বৃক্ষে ছত্রমিতার ডাবাদ্গ্রণহ্য।সিদ্ধতয়া ছে চেতি হৃম্বাশ্রয়ো নিত্যাস্তক স্ত(দ্ ইষ্যতে তু দীর্ঘাৎ 
পদান্তাঞ্ছেতি বৈকলিক ইতি দিকৃ। | 

শংসি, দুহি, গুছি এইকয় ধাতুর উত্তর ক্যপ্হয় বিকল্পে এইবূপ কাশিকা বলেন । 
শহ্তম্, শংশ্রম্। ছ্হাম্, দোহাম্। গুহ্ম্, গোহাম্। পপ্রশস্তস্ত অঃ “ঈড় বন্দ বূুশংস 

হুহাংণ্যতঃ” এই সন দ্বারা শংস ধাতুর উত্তর প্যৎ ও ক্যপ্ সিদ্ধ হয়। কিন্তু অপর ছুইটী 
ধাতুর উত্তর যে ক্যপ্ বিধান, উহা অমূলক । “আঁঙ্ পূর্ববাদঞ্জেঃ সংজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্” 
এই বার্তিক স্তর দ্বারা আঙ্পুর্র্বক অগ্ত ধাতুর উত্তর সংজ্ঞ! অর্থ বুঝাইলে ক্যপ্ হয়। 
অঞ্জু ধাতু বাক্তি ও অক্ষণাদি অর্থ বুঝায়। “কৃত্য ল্যুটো বহুলম্” এই সুত্র হইতে 
বহুল পদের অনুবৃন্তি হেতু করণবাঁচ্যে ক্যপ্। “অনিদ্দিতাম্” এই সুত্র দ্বার! নকারেত. 

লোপ হয় ॥। আজাম্। 

৩২। কৃষ্প ও চৃতধাতু ভিন্ন খকারোপধ ধাতুর উত্তর কাপ্ প্রতায় হয়। বৃষ- 
বুষ্যম্। কৃ৯প*ও চূুত ধাতুর উত্তর ্যৎ হইবে। কল্গযম্। চর্ত্যম্। খত এখানে 
তকার পরে “করা হইয়াছে কেন? কৃত-কীর্ত্যম্। এস্থলেও ক্যপ্ হইতে পারিত কিন্তু 
তাহ হইবে না' এই নিমিত্ত! চুরাদি ধাতৃ*নিত্য ণান্ত নহে, স্তরাং ণিচের অভাব 
পক্ষে প্যৎ হুইবে। ণি্জ্লের উত্তর যতই হইবে । 



৪৩৩ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৩৪। ভূঞ্ঞোহসংজ্ঞায়াম। ৩।১। ১১২। 

ভৃত্যাঃ কম্মকরাঃ ভর্তব্যা ইত্যর্থঃ। ক্রিয়াশব্দোহয়ং ন তু সংজ্ঞা 
সমশ্চ বুলম্ ।০। সন্তুত্যাঃ, সম্ভার্য্যাঃ । অসংজ্ঞায়ামেব বিকল্পার্থমিদং 
বার্তিকম্। অসংজ্ভায়াং কিম্। ভার্য। নাম ক্ষপ্রিয়াঃ। অথ কথং “ভার্য্যা 

বধুঃ” ইতি | ইহ হি সংজ্ঞায়াং সমজেতি ক্যপা ভাব্যম্। সংজ্ভায়ামিতি পরু্ত- 
দাসস্তব পুংসি চরিতার্থঃ। সত্যম্। বিভর্তেঃ ভূ ইতি দীর্ধান্তাৎ ক্র্যাদের্ববা 
ণ্যৎ। ক্যপ্ তু ভরতেরেব তদনুবন্ধগ্রহণে ইতি পরিভাষয়]। 

৩৫। মজের্ববিভাষা। ৩। ১। ১১৩। 
মুজেঃ ক্যব্ বা স্যাৎ। পক্ষে ণ্যৎ। যুজ্যঃ। 

৩৬ | চজোঃ কু ঘিশাতোঃ | ৭। ৩। ৫২। 
চন্য জন্য চ কুত্বং স্যাঁৎ ঘিতি ণ্যতি চ পরে। নিষ্ঠায়ামনিট্ ইতি 

বক্তব্যম্। ০। তেনেহ ন। গজ্যম। মৃজেবৃরদ্ধিঃ। মার্গ্যঃ। 

৩৪। ভূঞ্োহসংজ্ঞায়ামিত্যসংজ্ঞাগ্রহণসামর্থাস্তাধ্যেতাত্র সুত্রাস্তরেণাপি ক্যপ্ ন ভবিষ্যতীত্যতঃ 

আহ। পুংসি চরিতার্থ ইতি। ভাধ্যা নাম ক্ষত্রিয়। ইত্যত্রেত্যর্থ: ৷ তদনুবন্ধেতি । ডুভৃঞ ইত্যনেকা নব- 
বন্ধতাৎ বিভর্তে: কাপোহগ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। 

৩৫ | মুজের্রবিভাষ! । খছুপধ্বান্লিত্যং কাপি প্রাপ্তেহয়মারভ্তঃ | 

৩৬। চজোঃ। যথাসম্যং নেহ বিবক্ষিতং তেন রক্তং রাগার্দিতি লিঙ্গার্দিতি কৈয়টহরদতা- 

দিভিরুক্তং তদালোচ্যাহ। চন্ত জন্য চেত্যার্দি। ঘিতি ণ্যতি চ চস্ত কুত্বং পিতি ণ্যতি চ জন্য 
কুত্বমিতি বিবেকঃ। 

৩৩। খন ধাতুর উত্তর নকারের স্থানে ঈকার এবং ক্যপ্ হয়। “আঁদ্গুণঃ৮ এই 
সুত্র দ্বারা গুণ হইবে। যথা, খেয়ম্। “ইচ” এইরূপ হ্শ্ব পাঠ করিলেই ভাল হইত । 

৩৪। সংজ্ঞ। ভিন্ন অর্থ বুঝাইলে ভূ ধাতুর উত্তর কাপ্ হয়। ভূত্যাঃ কন্মকরাঁঃ 
ভর্ভব্যা ইত্যর্থঃ। এটী ক্রিয়াচক শব্দ, সংজ্ঞাবাচক নহে। পসমশ্চ বহছুলম্” এই 
বার্তিক সুত্র দ্বার। সংপূর্ববক ভূ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ক্যপ্ হয়। সংভৃত্যাঃ, সংভার্ধ্যাঃ। 

হজ্ঞা ভিন্ন হইলেই বিকল্প বিধান হইবে বলিগ্প! উক্ত বার্তিক সুত্রে কৃত হুইয়াছে। 
যেখানে সংজ্ঞ। বুঝাইবে সেখানে কি হইবে? ভার্ষ্যা নাম ক্ষত্রিয়াঃ, এখানে ণ্যৎ 
হইল। তাহা হইলে কেমন করিয়া. “ভার্য্যা বধূঃ” এইরূপ প্রয়োগ হইল? এন্কলে 
"সংক্ঞায়াং সমর” এই স্থত্র দ্বার! ক্যপ্ হইল । তবে যে সংজ্ঞা বিষয়ে নিষেধ করিলেন, 
উহা পুংলিঙ্গেই হইবে । সত্য বিভর্তি এই প্রকার রূপ হয়, যাহার এরূপ যে ভূ ধাতু 
“উহার উত্তর এবং জুহোত্যাদি ও ক্র্যাদদিগণীয় ভূ ধাতুর উত্তর ণাৎ হুয়। কিন্ত 
"তদন্থবন্ধ গ্রহণে” এই পরিভাব৷ স্থত্র দ্বার! ভাদিগণীয় ভূ ধাতুর উত্তর ক্যপ* হইবে। 

৩৫। মৃজ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হয় বিকলে। পক্ষে ণ্ং হয়! মৃজ্যঃ। 



কৃদন্তকৃতাপ্রকরণম্। ৪৩১ 

৩৭1" ন্যঙ্কাদীনাঞ্চ। ৭1 ৩। ৫৩। 
ফুতং হ্যাৎ। ন্যন্থুঃ। নাবঞ্চেরিত্যুপ্রত্যয়ঃ। 

৩৮। রাজসুনূর্য্যুষোদ্যরুচ্যকুপ্যকুষ্টপচ্যাব্যথ্যাঃ । 
৩। ১1 ১৯১৪ । 

এতে সপ্ত ক্যবন্তা নিপাত্যন্তে। রাজ্ঞা সোতব্যোহভিষবদ্ধারা নিষ্পা- 
দয়িতব্যঃ। যদ্বা লতাত্মকঃ সোমে! রাজা স সুয়তে কণ্যাতেহত্রেতি অধি- 
করণে ক্যপ্ নিপাতনাদ্দীর্ঘঃ। রাজসুয়ম্। অদ্ধির্চার্দিং। সরত্যাকাশে 
সূর্য্যঃ। কর্তরি ক্যপ্ নিপাতনাদৃত্বম্। যদ্বা যু প্রেরণে তুদাদিঃ। স্থবতি 
কন্মণি লোকং প্রেরয়তি ক্যপো রুট । মৃষোপপদাদ্ধদেঃ কম্মণি নিত্যং 
ক্যপ্। মৃষোদ্যম্। বিশেষ্যনিদ্বোহয়ম্। “উচ্ছ্বায়সৌন্দর্ধ্য গুণ! মুযোদ্যাঃ%। 
রোচতে রুচ্যঃ। গুপেরাদেঃ কুত্বং চ সংজ্ঞায়াম্। স্বর্ণরজতভিন্নং ধনং 
কুপ্যম্। গোপ্যমন্তত। কৃষ্টে স্বয়মেব পচ্যান্তে কৃষ্টপচ্যাঃ। কর্মমকর্তরি | 
শুদ্ধে তু কর্মদণি কৃষ্টপাক্যাঃ। ন ব্যথতেহব্যথ্যঃ | 

৩৭। স্থন্কুরিতি। “কুষ্খসাররুরুন্তঙ্কুরকুশং বররোহিষা” ইতামরঃ | 
৩৮। রাজন্য় । যদ্বেতি। রাজানং ক্রীণত্তি ইতা।দৌ তথ! দর্শনাদিতি তাবঃ | যুঞ্ অভিষব- 

ইত্যন্য হৃন্বাস্তততুদাহ। নিপাতনাদ্দীর্য ইতি । নিপাতনঞ্চ ূঢ্যর্থমপি তেনাদাপক্ষে অশ্বমেধাদৌ 

দ্বিতীয়পক্ষে জ্যোতিষ্টে।মাদৌ চ ন।তিপ্রসঙ্গঃ। উত্বমিতি! তশ্ত পরত্বাদ্ধলি চেতি দীর্ঘ ইতি ভাবঃ। 
নিত্যং ক্যবিতি। তেন বদঃ স্থপি ক/প্ চেতি ধখ প্রত্যয়ে নেতি ভাবঃ। 

৩৬।. ঘকার ইত প্রত্যপ ও ণ্যৎ প্রতায় পরে থাকিলে চকার ও জকারের কুত্ব হয়। 
“নিষ্ঠায়ামনিট্ ইতি বক্তব্যম্”। এই বান্তিক সুত্র দ্বার! নিষ্ঠা প্রত্যয়ের পর অনিট্ 
ধাতুর যে চকার ও জকার তাহার স্থানে কুত্ব হয়। সেই হেতু এখানে হুইল ন1। 
যথা, মৃজ ধাতুর বৃদ্ধি হয়। মার্গ্যঃ | 

৬৭। ণ্যঙ্কাদি ধাতুর উত্তর কুত্ব হয়। স্থিষ্কুঃ। "নাবঞ্চেঃ” এই শ্যত্র দ্বারা 
উ-প্রত্যয় হইল। 

৩৮। রাজন্ুয়, হুর্যা, মৃষোদ্য, রচ্য, কুপ্য, কৃষ্য, পচ্যা ও অব্যথ্য এই সাতটা ক্যপ্ 
প্রত্যয়াস্ত পদ নিপাতন সিদ্ধ। রাজ্ঞা সোতব্যইভিষন দ্বার। নিপ্পাদয়িতব্যঃ। অথক 
লতাত্মকঃ সোমো রাজ। স স্য়তে কণ্তযতেহত্র* এই বিগ্রহে অধিকরণ বাচ্যে ক্যপ. 

এবং নিপাতন হেতু দীর্ঘ হইয়া! রাজস্য়ম্ পদ হইল। এইটা অর্ার্চাদিগণপঠিত। 
সরতি আকাশে এই বিগ্রহ হুর্য্যঃ। স্থ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্যগ্ এবং নিপাতনে 

'উত্ব হইয়াছে। যুধাতু প্রেরণার্থ বুঝায়। ইহা তুদাদিগণীয়।॥ প্ন্গুবতি কন্মাণি 



৪৩২ সিদ্ধান্তাকৌমুদী । 

৩৯ । ভিদ্যোদ্ধ্যে নদে । ৩।১। ১১৫] 

ভিদেরুজ্ধেশ্চ ক্যপ্ । উজ্বেদত্ব চ। ভিনত্তি কুলং তিদ্যঃ। 
উজ্ঝত্যুদকমুদ্ধ্যঃ। নদে কিম্। ভেত্তা। উজ্ঝিতা 

৪০ | পুষ্যসিদ্ধ্যৌ নক্ষত্রে। ৩। ১1 ১১৬। 
অধিকরণে ক্যব্ নিপাত্যতে । পুষ্যস্ত্যস্মিনর্থাঃ* পুষ্যঃ। সিদ্ধন্ত্যন্মিন্ 

সিদ্ধ্যঃ। 

৪১। বিপুয়বিনীয়জিত্য। মুগ্তকক্ষহলিযু। ৩।১।১১৭। 
পু্নীঞ্জিভ্যঃ ক্যপ্। বিপুয়ো মুঞ্তঃ। রহ্বাদিকরণায় শোধয়িতব্য 

ইত্যর্থথ । বিনীয়ঃ কন্কঃ পিষ্ট ওধধিবিশেষ ইত্যর্থ)। পাপমিতি বা। 
জিত্যো হুলিঃ। বলেন ক্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ॥ কৃষ্টসমীকরণার্থং স্ুলকান্ঠম্। 
অন্যন্ত, বিপব্যম্। বিনেয়ম্্। জেয়ম্। 

৩৯। ভিদ্যোদ্ধে।। ক্যবিতি। কত্তুরীতি শেষঃ। উদ্ধ্য ইতি। “তোয়দাগম ইবোদ্ধাতিদ্যেয়ো- 
নাঁমধেয়সদৃশং বিচেষ্টিতমিতি” রঘুঃ। 

৪০ | পুধষ্যসিসৌ ।1.“ক্ষত্রে কিম্। পোষণং সেধনম্। অধিকরণে লুটি। পুষ্যসিধ্যয়োঃ পথ্যয়ত্বেপি 
স্বরূপপরত্বাৎ স্তরে ঘন্দঃ ৷ পুষো তু সিধাতিষ্য।বিতামরঃ। 

৪১। পাপমিতি বেতি। তপো ন কক্ষোধ্যয়নং, কক্ষ ইত্যুপক্রমা “তান্তেব ভ।বে।পহতানি কক্ক” 
ইতি ভারতে দর্শন।ৎ “কন্কঃ পাপাশয়ে দত্তে বিট্কিউ্য়ে।রগীতি” কোশাচ্চেতি ভাব2। 

লোকং প্রেব্রয়তি” এই বিগ্রহে ক্যপ্স্থানে রুটাগম হয়। মুষোপপদ বদ ধাতুর 
উত্তর কর্ম্মবাচ্যে নিত্য ক্যপ্ হয়। মৃষোদ্যম্্। এই পদটা বিশেষ্যনিত্র অর্থাৎ 
বিশেষ্যানুযায়ী। “উচ্ছায় সৌন্দর্য্য গুণ! মৃষোদ্যাঃ”। রোচতে এই বিগ্রহে রুচ্যঃ। সংজ্ঞা! 

বুঝাইলে গুপ ধাতুর আদি বর্ণ অর্থাৎ গকার স্থানে কুত্ব হয়। সুবর্ণ ও রজত হইতে ভিন্ন 

ধনাদিকে কুপ্যম্ বলে। অন্যত্র গোপ্যম্ এই প্রকার রূপ হইবে । প্কৃষ্টে স্বয়্মেব 
পচ্যন্তে” এই বিগ্রহে কৃষ্টপচ্যাঃ | এইটী কর্ম-কর্তবাচ্যে হইবে । কেবল কর্মবাচ্যে 

কিন্তু কৃষ্টপাকাঃ এইরূপ হইবে । “ন ব্যথতে” এই বিগ্রহে অবাথাঃ পদ সিদ্ধ হইল । 
৩৯। নদ অর্থ বুঝাইলে ভিদ্য ও উদ্ধায এই হুইটী পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয় 

এবং উজ্ব ধাতুর ধত্ব নিপাতনে হয়। ভিনভ্তি কুলং এই বিগ্রহে ভিদাঃ। 
উজ্বত্যুদ্বকমুদ্ধঃ । যেখানে নদ ন! বুঝাইবে, সেখানে ভেতা । উজ্বিতা । 
এইরূপ হইবে । |] 

৪০। নক্ষত্র অর্থ বুঝাইলে পুষ্য: ও. সিধ্যঃ এই ছুইটী পদ নিপাঁতনে সিদ্ধ হয়। 
অধিকরণে ক্যপ্ প্রত্যয় নিপাতনে সিদ্ধ ছয় । পুষান্ত্যন্মিনর্থাঃ পুষ:। সিধ্যন্তশ্মিন্ সিধ্যঃ। 
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*৪২ ৭ প্রত্যপিভ্যাং গ্রহে ৩1৯ । ১১৮ । 

ছন্দসীতি বক্তব্যম্। ৪। দার অপিগুছাম । লোকে তু 
প্রতিগ্রাহাম. অপ্ৈগ্রান্াম, | 

৪৩। পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেযু চ। ৩। ১। ১১৯। 

অবগৃহাম,। প্রগৃহাং পদম১। ভন্দৈরী পরতন্ত্রঃ। গৃহাকাঃ শুকাঃ। 
পঞ্জরাদিবন্ধনেন পরতন্ত্রীকৃতা ইত্যর্থঃ। বাহায়াং প্রামগৃহ্া সেনা । গ্রাম- 
বহিভূঁতেত্যর্থঃ। জ্ীলিঙ্গনির্দেশাৎ প্রংনপুংসকয়োর্ন। পক্ষে ভবঃ পক্ষ্যঃ | 
দিগাদিত্বাদ যৎ। আর্যৈগ্হ্াতে আধ্যগৃহাঃ । তপক্ষাশ্রিত ইত্যর্থঃ। 

৪২। বক্তনামিতি। বৃত্তিকতা তু হত্রে প্রঞ্ষিপূম্। কাপ উদ্াহরণং তু ছন্দগ্তেব। মত্ত ন 
প্রতিগৃ্ং তম্মান্নাপি গুহাম্। লোকে স্থিতি । শাদেবেতি ভাব । 

৪৩। পদখৈরীতি। এপর্থেধু গ্রহেঃ কাপ্ ম্যাথ । অবগূশ্ভমিতি। ল্য পদশ্ঞাবগ্রহঃ দিয়তে তৎ 

পদম্ অনগ্রহে! বিচ্ছেদ? । অবাপ্তরপদনধজ্ছাং সুচযিতূ" পাঠকালে কিপিতকালমবলানম্। প্রগৃহামিতি | 

যন্ত প্রগ্রহস্তৎপদন্। প্রগ্রহপ্ত প্রকৃতিভাবাদাণাদাভাবে পরপ্পরমচে।রসন্নিকধঃ। যস্ত প্রগৃগস'জ্ঞা বিহিতা 

তত্প্রগুঙ্গমিতি বুত্তিঃ। যদ্যপি পদাবয়বস্ত দ্বিবচনাদেঃ প্রগৃহাসজ্ঞ ন তু পদশ্ত তথাপ্যৰয়বধর্দত্য 

সমুদায়ে উপচ।রো বোধাঃ। অনগুন্প্রগৃঙ্ভশব্দৌ প্রাতিশাখ্যাদিবু পদবিশেষপরশয়া নিপূটো | 
অন্দৈরীতি । ন্দেন ঈরিতুং শীলমন্ত নৈরী সতন্বঃ শ্বাদীরেণেরিতি বুদ্ধিঃ। নঞ্পূর্বস্ত অস্থৈরী। 

গৃহাক। ইতি। অগ্ুকম্পায়মিতি কল্। গুহ(সক্ুশঃ পক্ষিমৃগান্ছেকান্ডে গৃহকাশ্চ তে হত্যমরঃ | 

৪১। মুণ্তী, কল্গ, ভল এই সকল অর্থ লুঝাইলে যথাক্রমে বিপুয়, বিনীর, জিত্য 
এই কয়টা পদ নিপাতনে পিদ্ধ হর । অর্থাৎ পুঙ্ ধাতু, নীঞ্ ধাতু ও জি ধাতু এই সকল 
ধাতুর উত্তর নিপাতনে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। বিপুয়ে। মুণ্জঃ। রজাদি করণায় শোধস্সি- 
তব্যঃ ইত্যর্থঃ। বিনীঘ্বঃ কঃ পিষ্ট ওধধপিশেষঃ ইত্যর্থঃ । পাপৎ ইন্তি বা। 
জিত্যো হলিঃ অর্থাৎ বলপুষ্তবক ক্রষ্টব্য। ভূমি সমান করিবার জগ্গ স্কুলকাষ্ঠ বিশেষকে 
জিত্য বলে। যেখানে মুগ্তাদি অর্থ না বুঝাইবে সেম্থুলে বিপব্যম্। বিনেয়ম্্। জেরম্। 
এই প্রকার হইবে। 

৪২। প্রতি ও অপিপুর্বক গ্রহ ধাতুর উত্তর ক্যপ প্রত্যয় হয় । উহ), 
“্ছন্দসীতি বক্তব্যম্” এই বান্তিক কুত্র দ্বারা ধেদে এইরূপ বলা উচিত অর্থাৎ বেদে 
প্রতি ও অপিপুর্ব্বক গ্রহ ধাতুর উত্তর ক্যপ, প্রন্যয় হয় এইক্সপ ফলিতার্থ। প্রত্তি- 
গৃহাম্। অপিগ্হম্। লৌকিক প্ররোগে প্রতিগ্রাহম অপিগ্রাহাম্ পদ হইবে । 

৪৩ পদ, অন্বৈরী, বাহা ও পক্ষ অর্থে ধাতুর উগ্তন ক্যপ. প্রত্যয় হয় । অব- 
গৃহম্। প্রগৃহীম্ পদম্। অআুটম্বরীণব্দে পরশ অর্থ বুঝার । গৃহকাঃ শুকাঃ। পঞ্জরাদি 
বন্ধনেন পরতস্ত্রীক্কৃতা ইৃত্যর্থঃ। বাহা! কুঁখা, গ্রামণগুহ্থা সেন! গ্রামবহিভূতি। ইত্যর্থঃ । 

ক (৫৫) 



৪৩৪ .... সিদ্ধাস্তাকৌমুদী। 

8৪1 বিভাষা কুবুষোঃ । ৩।১। ১২০। 

ক্যপ, হ্যাঁ । কুত্যম | কুষ্যম্। পক্ষে । 

৪৫1 খহলোণ্যৎ । ৩। ১। ১২৪: 

খবর্ান্তাদ্ধলন্ত।চ্চ ধাতোর্্যৎ স্যাঁ। কার্্যম। বন্্যম, | 

৪৬ । যুগ্যঞ্চ পর্রে। ৩1১। ১২১৪ 

পত্রং বাহনম.। যুগ্যো গৌঃ । অত্র ক্যপ্ কুত্বঞ্চ নিপাত্যতে | 

৪৭ | খমাবশ্তাদন্যতরশ্তাম্। ৩।১। ১২২। 

তমোপপদাদ্ধসেরধিকরণে ণ্যৎ। বুদ্ধো সত্যাং পাক্ষিকো হুক্শ্চ 
নিপানাতে । অম! সহ বসতোহস্যাং চন্দ্রার্কৌ অমাবাশ্যা অমাবস্যা । 
গহলোর্্য। চজোর্িিতি কুত্বম্। পাক্যম্্। পাঁণৌ স্থজেণ্যদ্বাচ্যঃ ৷ ০। 
খডুপধলক্ষণস্ ক্যপোশপবাদঃ। পাণিভ্যাং স্জ্যতে পাণিস্যা রজ্জুঃ। 

সপ্গবপুর্পবাচ্চ । ০। সমবসঞ্গা | 

৪৩ । বিভাবভি। করে।তে? কাপা প্রাপ্তে বুষেন্ত গছপধত্ব।ন্লিত্যং প্র।প্রেহয়মারস্ুঃ | 
৪৫1 পর্ধং বাহনমিত। পতহানেনেতার্থে দগীশসেভ্যাদিন। করণে ই্রন। যুগো। গৌক্সিতি। 

যদ্/পি তদ্বহতি রথণুখপ্রাসঙ্গ মতি তছিতয়াপি ইদং সিধ্যতি তথাপি ণ্যতং ব্যাবস্তয়িতুদিদং সুত্রম্। 
অন্থথ হি যে!গ্যো। গো।সতি ভ্তাৎ। অন্তে ত্বাহুঃ। যুখো হস্তীতি হি বৃত্তাবুদাহত তত্ত, তদ্দিতেন 
নসিধাতি। নহি হগ্তাযুগং বহতি। কৃত তু সিধ্যতি যুগাতে সংবব্যতে হাসো কুখ।দিনেতি ততম্চত্র 

বৈয়খ।শঙ্বেব নাতাতি দিক । 
ই৭। বৃ সহা।মিতি। তেনামাবাশ্ত|য়| লেতি বিহিতশুদ্ধিতো হ্বশ্বপক্ষেহপি সিধ্যতি একদেশ- 

বিবুভশ্তানন্তহ।দ বদ তু ষংপ্রহায়াগুশ্েদং পার্ষিকং নিপাতনমিতাজীয়েত তদ। যত। মুন্তেহধিকরণে 
ণ..দূল তাবদ ছল: । আপ।.প বাঞুলকাশঙ্গোত এবমপি গার পমনুদ্য বিহিতত্তদ্ধিতো। যদন্তান স্তা্দিতি 
দিক। খইলো2ঃ। পঞ্চমা্থ যা খ ইতি খাধাতোর্ন গ্রহণং কিন্তু খবর্ণন্ত হল সাহচধ্যাৎ পর" কাধ্য- 
সিটি নির্দেশদীডবনশদতা।দলিঙ্গ[চ্চ । খহলোরিত্যেতদন্ুবভূম।নন্ত ধাতোর্দিশেষণং বিশেষণেন 

ললীলিঙ্গ নির্দেশ হেতু পুংলিঙ্গ ও নপুংসক পিঙ্গ হইবে না। পক্ষে ভবঃ পক্ষ্যঃ। 
দিগাদিগণ পঠিতত্ত হেতু খণ্ড প্রত্যয় হইল। “আর্ব্যগৃহাতে” এই বিগ্রহে আর্ষ্য- 

গৃহা; তৎপক্ষাশ্রিত; ইতার্থঃ | 
॥8৪1 কৃ ও নুম ধাতুর উত্তর বিকল্প ক্যপ হয়। কৃত্যম্। বৃষ্যম্। পক্ষে 

কিরূপ হইবে ? তাহ পরহ্থত্রে দেখাইবেন। 

৪%। স্থাবর্ণান্ত ধাতু ও হন ধাতুর উত্তর ণাৎ প্রত্যয় হয়। যগ, কার্ধাশ্। বর্ধ্যম্। 

৪৬। পত্র অর্থাৎ বাহন অর্থ বুঝাইর্ল ঘুগ্য এই পদটা নিপাঁতনে সিদ্ধ হয়। 
যথা, যুগ্যে। গৌঃ। এস্থলে ক্যপ. ও কুত্ব নি'শাতনে করিতেছেন) | 



কৃদন্তকৃত্যপ্রকরণম্। 3৩৫ 

৪৮1 নক্কাদেঃ। ৭1৩ ৫৯।. 
কাদের্ধাতোঁ? চজো? কুত্বং ন। গঞ্জযম্। বাত্তিককারস্থ্ চজোরিতি সুত্রে 

নিষ্ঠায়ামনিট ইত্তি ৮ ন কাদেরিত্াযাদি প্রতাচখেটী। তেন 

অর্ভিভতর্জিপ্রভৃতীনাং ন কুত্বং নিষ্ঠায়া সেট্দ্বাৎ। গৃচুগ্র পুপরভূতীনাং 
তু ক্কাদিত্বেৎপি কুস্বং না? | সুত্রমতে তু যদ্যপি বিপরাতং পাপ্ুং তগাপি 
যথোন্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্ ॥ 

৪৯। অজিব্রজ্যোশ্চ । ৭1৩1 ৬০। 

নকুত্বম। সমাজঃ। পরিব্রাজঃ। 

তদগ্তবিধিস্তদেতদাহ ৷ খনণাস্তাদিত|াদি। অভ্রেদমবধেয়মূ। মুলপুস্তকেধু স্দর বিভ।মা গবুনোরি- 

তাত্র পক্ষে ণ্যৎ ভবতীততি বন্ুম হলো ণাদিতি হুধং পঠিত পন্চাদ বুগাঞ্ক পচঞতমবশ্াদগ্য রঙ খিন্তি 

পঠিতম্। মনোরমায়াং তু শত্রপাঠকমেণ যুগাঞ্চ পত্রে অমাবশ্্যদল্ঞতগঞ্গনিতি ব্াধ্যায় পশ্চাৎ 

খহলোরিতি শুবং বাখা।তং তণৈব।বাপি বাখা।তমিঠি। 

৪৮। গঞ্জামিতি। গঞ্জ শব্দে খহলোরিতি ণ্য়তি চজোরিতি কহে প্রাপ্য, নিষেধ? | কহ 
্াদেবেতি । উদ্দিতো বেতি জ্তায়।মিট্বিকপাদ় সপ্ত বিভাষেতি নিষ্ঠায়ামনিটহাদিতি ভাবঃ। 

বিপরীতমিতি। নুঃকারমতে গৃচু্ঞুখ্রভিভীন।" ন ক্ষাদেরিতি কৃত্বং ন ভবতি। বাগকবারসতে ভু 
নিষ্ঠায়মনিট্ব্র|চচজোরিতি কুত্বঃ ভবতীতি পরস্পরবিরুদ্ধমিতার্থ;। যথোস্তরমিতি । তথ। চ বাঠিক।শু- 

রোধেন কুত্বং স্বীকপ্তব্যমিতি ভাব? । 
৪৯। সমজ ইতি । অঙ্গজ গতিক্ষেপণয়োরিতাম্ম (দ্র চজে।রিতি কুত্ে গ্রাপ্তেহয়ং নিষেধঃ এবং 

ব্রজেরপি। 
পর পজ ও শা পপি প জনপীীয শা আপ | আশার শি ও শা শি শীট. ৮০ সপ 

৪৭। অমাঁশব্ষ উপপদ হইলে বস ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচচযে ণ্যহ প্রভার হর়। 
বৃদ্ধি হইলে পাক্ষিক হুম্ব নিপাতনে হয়। অমা সহ বসতোহস্তাং চন্দরার্কে অমাণস্তা, 
অমাবাস্ত। । ণথহলোর্ণাৎ” এই শ্ুত্র দ্বার ণ্যৎ প্রতায় হয় । পচজোঃ” এই হন্ 

দ্বারা কু হইবে । পাক্যম্। পাণি শব্দ উপপদ হইলে স্জ ধাতুর উদ্ভব প্যৎ প্রনায় 
হয়।০। খকার উপধ লক্ষণে কাপের অপনাদ এই বান্তিক। পাণিন্যাং স্থানে 
পাঁণিস্গ্যা : রগ্জুঃ| সম্.ও অনপূর্ব্বক ত্যজ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রন্যায় ভয়। সমনসর্গা। 

৪৮। কবর্গাদি ধাতুর চকার ও জকারের স্তানে কত্ব হয় না। গঞজজাম। বান্ভিক- 

কাঁর ণচজোঃ” এই স্তরে “নিষ্ঠায়ামনিটঃ৮ এইটী পুরণ করিরা প্নক্কান্েক” ইত্যা দিত 

প্রত্যাখান করিয়াছেন । তাহাতে এই হুইল £ষ, অতিতর্জিি প্রভৃতি ধাতুর কত্ত 
হইবে ন1!, নিষ্ঠা প্রত্যয়ে ইটের সহিত বর্তমানত্ব হেতু এবং গ্রচগ্র্চ প্রতি পাডুর 
কবর্গাদিত্ব.হইল্লও কুত্ব হয়। শুত্রকারের মতে যদিও ইকার বিপরীন্ত প্রাপ্সি হই" 
'তেছে, তগাঁপি উত্তরোত্তর মুনিনচনের প্রামাণ্য স্বীকাব করিতে হইবে । তাহ! দর 
এই হইল যে, বার্ডিককারের মতানুরোধে খুঁনিট্কত্ব হেতু কুত্ব গায়োগ করিতে ভঈণে। 
এইটা ফলিতুথ । 



৪৩৬ নিদ্ধান্তাকৌমুদী | 

৫০ ভুজনুযুব্জে পাখ্যপতাপয়ো্ ৷ ৭।৩। ৬১7 
এতয়োরেতো নিপাত্যো। ভূজ্যতেহনেনেতি ভূজঃ পাণিঃ। হুলশ্চেতি 

ঘঞ। ল্বাজন্ত্যন্মিনিতি নুযুজঃ। উপতাপো বোগঃ। পাণ্যপতাপয়োঃ 
কিম্। ভোগঃ সমুদগ্ | 

৫১ । প্রযাজানুযাজে যজ্ঞাঙ্গে। ৭1 ৩। ৬২7 

এতো নিপাত্যো যজ্জাঙ্গে । পঞ্চ প্রযাজা?। ব্রেয়োহন্ুযাজাঃ | যভ্ঞ্াক্ষে 
কিম্। প্রযাগঃ। অন্ুযাগঃ | 

৫ | বঞ্চেগতোৌ। ৭1 ৩। ৬৩7 

কৃত্ধং ন। বঞ্চ্যম্। গতৌ কিম্। বঙ্ক্যং কাষ্ঠম্। কুটিলীকৃত মিত্যর্থঃ | 

৫৩1 ওক উচ? কে। ৭1 ৩। ৬৪। 

উচেগুণকুত্বে নিপাত্যেতে কে পরে। ওকঃ শকুন্তবুষলৌ । ইগুপধ- 
লক্ষণঃ কঃ। ঘঞ নি চিনির নর | 

শির ০ শা স্ শশা শালি ৮৩ চাপে ২০ ১৪ পপা তা ০৯ ১ পাপা সরা 

?*। ন্ুুব্জ ইতি।, । উব্জ আর্জবে রস জন্য শুত্বাভ।বে। দশ্য চ বকারো! নিপাতাতে ॥ 

খগ! [দ্ধে ইতি । উভ সমবায় ইতাস্মাদ্ঘগ্িঃ চজোরিতি ঝুখে লঘৃপধগুণে চ ওক ই(ত রূপং সিধ্যতি। 

পরস্ত ঞ্িতা।[দি নিত্যংমত্যা ছাদাতুমনিষ্ং ম্তাদিতি ভাব | 

৪৯। অঙ্গ ধাতু ও ব্রজ ধাতুর কৃত্ব হইবে না। সমাজঃ। পরিক্রাজঃ। 
৫০1 পাঁণি ও উপতাপ অর্থ বুঝাইলে যথাক্রমে তভুঞজ ও ন্াব্জ এই ছুইটী পদ 

নিপাতনে সিদ্ধ হয়। (অর্থাৎ ঘড় পরে থাকিলে ভূঙ্গ ধাতৃর কুত্ব ও গুণের অভাব 
এনং আর্জবার্থে ঘঞ পরে থাকিলে নিপুন্নক উদজ পাতুর উত্তর কৃত্বাভাব ও দকারের 

স্থানে বকাঁর আদেশ হয় নিপাতনে )। ভজাতেহনেনেতি ভুজঃ পাণিঃ। “হনশ্চ” 

এই স্ুএ্র দ্বারা ঘঞ প্রত্যয় হয়। ন্থাজজন্তাশ্মিনিতি স্থাজঃ । কী শন্দে রোগ বুঝায়। 

যেখানে পাণি ও উপতাপ না বুঝাইনে সেখানে কি হইবে । ভোগঃ । সমুদগঃ | 
৫১। যজ্ঞের অঙ্গ বুঝাইলে প্রধাঃ ও অনুযাজঃ এই ছুইটী পদ নিপাতনে সিদ্ধ 

হয়। পঞ্চ প্রজামাঃ। ভ্রয়োইন্থবাজাঃ। যেখানে যজ্ঞের অঙ্গ না বুঝাইবে সেখানে 
কি হইবে ? প্রযাগঃ । অনুযাগঃ । 

৫২1 গতি অর্থ বুঝাইলে বঞ্চ ধাতুর উত্তর কুত্ব হয় না। বঞ্চাম। যেখানে 
গতি অর্থ না! বুঝাইবে €দধানে কি হইবে? বঙ্কাং কাষ্টাম। কুটিলীকু তনিতার্থঃ | 

৫৩। , ককার্ পরে থাকিলে উঠ ধাতুর গুণ ও কুত্ব হয় নিপাতনে। ওকঃ শকুস্ত- 
বৃষলৌ। “ইগুপধ* এই সুত্র দ্বারা ক হইশে। ঘএ প্রত্যন্ন দ্বার সিদ্ধ হইলেও এই 
সুজ অন্তোদাভাথ। 



কৃদন্তকৃত্যপ্রকরণম্। ৪৩৭ 

"৫৪4 ণ্যআবশ্যকে | ৭1 ৩। ৬ । 

কুন্বং ন। অবশ্যপাচ্যম্। 

৫৫ | -জয স্ুরুচপ্রবচর্চশ্চ | ৭1 ৩। ৬৬। 

ণ্যে কুত্বং ন। যাঁজ্যম্। যাচ্যম। রোচ্যম্। প্রবাচ্যাম। এ্রন্থ- 

বিশেষ | খচ্অর্চম্ । খছুপধত্বেহপি অতএব জ্ভাপকাণ্ড ণ্যগু। 
ত্যজেশ্চ। ত্যাজ্যম্। ত্যজিপুজ্যোশ্চেতি কাশিকা। তত্র পুজেগ্রহণং 

চিন্ত্যং ভাষ্যান্ুক্তত্বাৎ। ণ্যৎ্প্রকরণে ত্যজেরুপসংখ্যানমিতি হি ভাষ্যম্। 

৫৬ । বচোহশব্সংজ্ঞায়াম্। ৭1 ৩। ৬৭। 

বাচ্যম। শব্দাখ্যায়াং তু বাক্যম্। 

৫৭। প্রযোজ্যনিযোজ্োর শক্যার্থে। ৭1 ৩। ৬৮। 

প্রয়োক্ুং শক্যঃ প্রযোজাঃ। নিযোক্জুং শক্যো নিযোজ্যো ভৃত্য 

৫৪। ণাআবশ্তকে । অবগ্যস্তানঃ। আবহ্কং মনে।জ্ঞ। দি হাদ্ব..গ। অবায়ান।ং ভমাত্রে টিলে।পঃ । 

অনশ্রাপাচামিতি। আবগ্তকাধমণায়ে।িনিঃ কৃতাশ্চেতি প্যং॥ আবগ্ঠকশব্দোহ্থদ্যোতনার্ঘো ন তু 
প্রয়ে।গার্থঃ। তেনার্থপ্রকরণাদিগম্যেইপি তষ্মিন াৎকত্ব।ভ।বশ্চ ভবতি। যথ। অশে।চা।নন্বশে।চান্মিতি। 

কেচিত্তু, শে।চিতুমহাঃ শেোচ্যাঃ ন শোচা। অশোচা। উতি ভগবদগীতান্িদং বা।চক্ষতে তচ্চিন্ত্রাম্। 
অরে কৃত্যতৃচশ্চেতি খ্যতি চজোরিতি কুত্বপ্রসঙ্গাৎ চজে।রিতি কৃত্বং নিষ্ঠায়ামনিট্ ইতি বাস্তিকমতে তু 
মমাগেবেতি দিক । 

৫৫। যজেতি। যজ দেবপূজাদৌ । টুষঢ় যাচ্ঞায়ম্। রুচ দীপ্তো। প্রপূর্দো বচ পরিভ।যণে। 

খচ স্তুতৌ। খ্রস্থবিশেষ ইতি । তথা চ সংজ্জেয়নিতি বচোশন্দস"জ্ঞয়ামিত্যস্যা প্রসঙ্গ ।নিষেধে(হয়মিতি 

ভাবঃ॥ জ্ঞ।পকার্দিতি। সরূপত্বাদ্ব। সর্দপবিধিন। পাদ্ ভবেদিতি ন শঙ্কনীয়ানতি ভ।ব:। 

৫৬। বাক্যমিতি। তিওহুবপ্তচয়ে। বাকাম্। 

৫৪ )। আবশ্যক অর্থ গমামান বা ণ্য প্রত্যয় হয় কুত্ব হয়না । অনশ্তঠাপাচ্যম্। 

৫৫। যজ, যাঁচ, রুচ, প্রপূর্ধ্বক বচ, খচু এই সকল ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় পরে 
থাকিলে কুত্ব হয়না । যাজাম্। রোচাম্। প্রবাঁচাম্। গ্রন্থ বিশেষ । খচ অচ্্যম ॥ 
এই ধাতুটী খুপধ তাহ! হইলেও এই স্থত্র জ্বাপক হেতু ণ্যৎ্ই “হইবে । “ত্যজেশচ” 
এই বান্তিক সুত্র দ্বারা তাজ ধাতুর উত্তরও ণ্যৎ প্রতায় হইবে। ত্যাজ্যম্। ত্যর্জও 
পুজ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ হয়। এইরূপ কাশিকাকার বলেন। কিন্তু সেখানে স্পুজ 
ধাতুর গ্রহণ ভাল নহে, কারণ ভাষো তাহ প্রত্যখ্যাত হইয়াছে। ণ্যৎ প্রকরণে 

“ত্যজেরপসং ংখ্যানম্” এইরূপ ভাষ্য কার লিখিরাছেন। ০ 
৫৬। * গ্যত প্রত্যয়, পরে থাকিলে অশব্' সংজ্ঞা বুঝাইলে বচ ধাতুর কুত্ব হুয় ন। 

বাচাম্। অশব্দ সং না বুঝাইলে কুটি হয় । , যগা, বাক্যম্ । 



3৩৮ সিদ্ধাস্তাকৌমুদী | 

৫৮1 ভোজ্যং ভক্ষ্যে। ৭1 ৩। ৬৯। 

ভোগ্যমন্যৎ। ণ্য্প্রকরণে লপি দভিভ্যাং চেতি বক্তব্যম্ 1০ ॥ 
লাপ্যম্। "দৃভির্ধাতৃঙ্গপঠিতোহপি বার্তিকবলাৎ স্বীকার্য্যঃ ৷ দাভ্যঃ। 

৫৯ ।| ওরাবশাকে । ৩। ২। ১২৫। 

উবর্ণান্তাদ্ধাতোণ্য শ্যাদবশ্যন্তাবে দ্যোত্যে। লাব্যম। পাব্যম্। 

৬০। আন্বযুবপিরপিলপিভ্্রপিচমশ্চ । ৩। ১। ১২৬। 
ষুএআসাব্যম্ । যুমিশ্রণে। যাব্যম্ | বাপ্যম্ । রাপ্যম। লাপ্যম্। 

ব্রাপ্যম্। চাপ্যম্। | 

৫৮। ভে।জ্যমিতি। ভক্ষ্যমিহ।হভাবহাযামাত্রং বিবক্ষিতং ন তু শ্বরবিশদমভাবহা ষ্যং তেন ভোজা। 
যবাগুরিতাপি ভবতীত্যা€ঃ। ভোগ্ামন্তদিতি। পালনীয়মুপভ্োগ্যং চিত্তার্থঃ। লপিদতিভ্যাঞ্চেতি। 
পেরছুপধ।দিতি প্রাপ্তশ্য যতে।হপবাদঃ। জয়াদিত্যস্ত আঙ্মম্বপিরপীতি শ্ুত্রে লপিং প্রন্গিপা 

রপিলপিচপীতি পঠিত্বহুনুক্তসমুচ্চযার্থেন চকারেণ দভেঃ সংগ্রহ ইত্যুক্তবান। তত্র বৈষম্োণ ব্যাখ্য।নং 

নিবরবাজং ভাষাবিরোধশ্ট ম্পঞ্ট এবেতি বোধ্যম্। ন্বীকাধা ইতি। কাগনেকচ আ।ন্বশ্তব্যশ্চ লুম্- 
পাদার্থমিতি বার্তিকবল।দধথা! ঢুগুম্প(দিভা আম্ স্বীক্ষিয়তে তথ্বদিতি ভাবঃ। তথা চ প্রযুজাতে। 
ন তা নশপ্তি ন দভাতি তন্করঃ বিষুরগে।প। অদভা ইত্য।দি। 

৫৯। লবামিতি: আবগকে উপপদে ইতি ব্যাখ্য।নে তু নেদং সিধাতীতি ভাবঃ। ক্কচিভ্তু 
ল।/এবং প্রত্যনদরাৎ বাতলে ইত্য।দৌ বাতিশব্দবৎ দ্যে।তিতার্থগ্ত।পি প্রয়োগে দৃগ্ভতে ॥ অবশ্যলব্যম্ 
অত্রে।পপদসম[সানস্তবেইপি মমূরব্যংসকাদেরকৃতিগণত্বাৎ সম।স£। ূ 

৬*। আন্বিতি। বুঃ। আসাব্যমিতি । ষুঞ্, অভিষব ইত্যয়ং গৃহ্ততে ন ষু প্রসবৈশ্বর্যায়োরিতি 

কৃত্যালগুটো। বহুলমিতি বহুলগ্রহণদিতি । যু মিশ্রণইতিভ।বঃ | যুণ্চ বন্ধন ইতি তু ন গৃহ্তে সান্ু- 

বন্ধকত্বাদিতি ভাবঃ | অত্র যুপ্রভৃতীনাং দ্বন্্রং কুত্বা পশ্চাদাস্থশব্দেন ছন্দঃ তেনাল্লাচতরমিতি যুশবদস্া 
ন্ পুনবনিপাতঃ শঙ্কাঃ। ইহাদায়োরচো যদিত্যনেন রপিত্রপি5মাস্ত পোরছুপধাদিত্যনেন যত্প্রত্যয়ে 
প্রাপ্তেহয়ম।রস্তট | 

পপ পপ পপ সী 

৫৮1 ভক্ষ অর্থ বুঝাইলে ভোজ্যং এই পদটী নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অন্যার্থ 
বুঝাইলে ভোগ্যম্ এইরূপ হইবে । পণাৎ্ প্রকরণে লপি দভিভাাঞ্চেতি বক্তবাম্” | 
এই বার্তিক ত্র দ্বারা লপ ও দভ ধাতুর উত্তর ণাৎ প্রতায় হয়। লাপ্যম্। দভিঃ 
এইটী ধাতুর মধ্যে অপঠিত হইলেও বার্তিক বলে স্বীকার করিতে ভইবে। দাঁভাঃ। 

৫৭। শক্য অর্থ বুঝাইলে প্রমোজ্া ৭ নিঘোজা এই দুইটা পদ নিপাঁতনে সিদ্ধ 
হয়। প্রয়োক্ং শক্যঃ এই বিগ্রহে প্রযোজ্য নিযোক্তং শক্যঃ নিযোজাঃ ভূতাঃ | 

৫৯1 অবশ্তন্তাব অর্থ প্রকাশ পাইলে উবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর গ্যৎ প্রত্যয় হয়। 
নাব্যম্। পাব্যম্। ঞ 

৬০। অফঙ্পুর্রবক সু ধাতু মুধাতু বপ পাতু লপ ধাতু ত্রপ ধাতু চম ধাতু, এই 
সকল ধাতৃর উত্তর গা প্রাতায় হয়। ষৃঞ্ (আসাব্যম্। যুধাতু মিশ্রণার্থ বুঝায়। 
টাম্যম। বাপ্যম। লাপ্যম। ভ্রাপাম্। চাপ.ম। 



কৃদন্তকৃত্য প্রকরণম্। ৪৩৯ 

৬১৭ আনায্যোহনিত্যে । ৩। ১৪ ১২৭। 
আত্পুর্ববাননয়তেণ্যদ্ আয়াদেশশ্চ নিপাত্যতে। দক্ষিণা গ্নিবিশেষএবেদম্। 

স হি গাহ্পত্যাদানীয়তে অনিত্যশ্চ সততমপ্রজ্বলনাৎ। আনেয়োহন্যঃ 
ঘটাদিঃ। বৈশ্যকুঁলাদেরানীতে। দক্ষিণাগ্নিশ্চ | : 

৬২। প্রণায্যোহুসম্মতো । ৩। ১। ১২৮। 
সম্মতিঃ শ্ীতিবিষয়ীভবনং কন্মব্যাপারঃ । তথ। ভোগেঘাদরোহপি 

সম্মতিঃ। প্রণায্যশ্চৌরঃ গ্রীত্যনরহঃ ইত্যর্থঃ। প্রণাযোহস্তেবাপী। বিরক্ত 
ইত্যর্থঃ। প্রণেয়োহন্যঃ | 

৬৩। পায্য সান্নায্য নিকাধ্য ধাধ্যা মানহবির্িবাসসামিধে- 
নীযু। ৩1 ১। ১২৯। 

মীয়তেহুনেন পাধ্যং মানম্। ণ্যৎ ধাত্বাদেঃ পন্বপ্চ । আতে! যুগিতি 
যুকু। সম্যগ নীয়তে হোমার্থমগ্রিং প্রতীতি সান্নায্যং হবিরবিবশেষঃ। 
ণ্যদায়াদেশঃ সমো দীর্ঘশ্চ নিপাত্যতে | নিচীয়তেশস্মিন্ ধান্যাদিকং নিকাষ্যে 

নিবাসঃ। অধিকরণে ণ্যৎ। আয়ে ধাত্বাদে? কুত্বঞ্চ নিপাত্যতে । ধীয়তেহ- 
নয়া সমিদিতি ধায্যা খক্। 

৬১। অনিতামতরে মদি প্রায়াগণ্তর্ঠি ঘট।দ।বতিপ্রঙ্গ ইত্যত আহ । দক্ষিণ।খ্রিবিশেষেতাদি | 

বৈশ্যনুলদেরিতি । দক্ষণগ্রেহি যো শিব্বিকলতে বৈশ্যটুল। থিন্ত তো! ভ্রাষ্ট্রাদ্বা গাহপতান্বেতি। 

৬ | কম্মবা।পার ইতি । তথ। চায়মর্থঃ | লে।ক।ন।ং য। পী্িস্ুদ্বিযয়ীভননং ফল্সিন্নান্তি চোরাদৌ 

গোহসম্মতিরিতি। বপ্ততস্ত প্রীতিবিষয়ীভবনাপেক্ষয়। হাধবাৎ প্রীতিরেব সম্মতিঃ সা যম্মিন চোর।দৌ 

নান্তি লেকন।ং সোহসন্মতিঃ | যদ্া সন্মতিঃ প্রীতিবিষয়েষু যস্ত ন।ত্তি সবিরক্রোহসম্মতি তন্ত্রেণার্থ- 
দ্বয়মপি গৃষ্তে | 

৬৩। পাস্যসান্লাযোতি। চতুরু অর্থেধু ত্বারো! নিপাত্যন্তে। মীয়তেহনেনেতি মাওঃ করণে ণ্যৎ। 
মেয়মন্তৎ। হবিবিশেষ ইতি । এন্দং দধ্যমাবাস্ত।য়।মৈন্নং পয়োহম।বাঠ্ায়।মিতি বিহিতে। দধিপয়ে- 

পপ পা আস ০৯ পপ পপ সা 

৬১1 অনিত্য বুঝাইলে আন।ধ্য এই পদটা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ আগুপুরর্মক 
নি ধাতুর উত্তর ণ্যৎ ও আয় আদেশ নিপাতনে হম । আনাহ্য শব্দে দক্ষিণাগ্রিবিশেষ, 

সেই ক্িপা্ি গার্্যপত্য হইতে মানীত হয় এবং সতত অপ্রচ্ছল হেতু ইহা অনিতচ 
অন্ত প্রকার হইলে অর্থাৎ গার্পত্য হইতে আনীত না হইলে আনেয়ঃ এইরূপ হইবে 1 

অর্থাৎ ঘটাদি এবং নৈশ্ঠকুল হইতে আনীত দক্ষিণাগ্নি | 
৬২। জ্সম্মতি অর্থ বুঝাইলে প্রণাষাঃ এই পদটা নিপানতনে সিদ্ধ হয়। লোকের 

প্রীতির ধিষয় হয় এমন যে কন্ম ব্যাপার তাহার নাম সঙ্গতি । সেইরূপ ভোগ 
বিষয়ে যে আদর তাহার ন্বামও সম্মতি । .'প্রণাধাশ্চৌরঃ প্রীত্যনরহ ইত্যর্থ;। প্রণাষ্যো- 
ইন্তেবাসী বিরক্তঃ ইজ্তর্থঃ। এতডিন্ন শু মর্গ বুঝাইলে প্রণেয়ঃ এইরূপ হইবে। 



১৪০ সিদ্ধান্তকৌমুদী ৷ 

৬৪। ক্রতো ফ্গুপাধ্যমর্চায্যৌ । ৩।১। ১৩০ 
কুণ্ডেন পীয়তেহস্মিন সোমঃ কুগুপাধ্যঃ ক্রতৃঃ। সঞ্ধীয়তেহসৌ সঞ্চাব্যঃ। 

৬৫। অগ্নোৌ পরিচাঁয্যোপচাধষ্যসমৃহ্াাক। ৩1 ১। ১৩১। 

অগ্নিধারণার্ে স্থলবিশেষে এতে সাধবঃ। অন্যত্র তু! পরিচেয়ম্.। 
উপচেয়ম্। সংবাহ্াম্। 

৬৬1 চিত্যাগ্নিচিত্যে চ1 ৩। ১1 ১৩২। 

চীয়তেহুসৌ চিত্যোহগ্রিঃ। অগ্নেশ্চযয়নমগ্রিচিত্যা। প্রৈষাতিসর্গপ্রাপ্ত- 
কার কৃত্যাশ্চ । ত্বয়া গন্তব্যম্। 58, ইহ লোট। বাধা মা 
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বূাপঃ | রা অনয়েতি। অত্র সর্ব্দা জা গ্রাঙ্তা কিন্তু এরিচিলিজিডি দিতি চাস্তরেণ 

বিকৃতিমু প্রক্ষিপামাণ। পৃথপাজ। অমঠা ইত্য।দিকৈব। অয়ঞ্চ বিশেষো নিপাতনস্ত রুঢার্থতাল্রত্াযতে। 

নন্বেবং নিপ।তনাৎ স।মিধেনীবিশেষবচকত্তে সামিধেনীগ্রহণং বার্থমিতি চেদ অবঃ বুনে সামিধেনী- 

গ্রহণং গ্রয়েগবিশেষে!পলক্ষণার্থম। তথা চাসামিধেন্তামপি দৃগ্ভতে । ধাধ্যাঃ শংসতীতি ন হি 
শস্তেণ সমিৎ প্রক্ষিপাতে । 

'৬৪। কআ্রতাবিতি। ঝুগুপাযা ইতি । কুণ্ুশব্দে তৃতীয়াস্তে উপপদে পিবতেরধিকরণে যত্প্রতাযে!| 

যুগ।গমশ্চ নিপাতাতে। নম্বর ণাদেব নিপাতাতাং প্রকতখাদ্ এব আতো যুক চিণকৃতোরিতি 

সিদ্ধহাৎ যু চন নিগ।তনীয় হতি লাঘবমন্তীতি চেৎ মৈবম্। তিত্শ্বরপ্রসঙ্গাদ্ উষ্যতে তু যতো ন।ব 
ইতা|ছাদাত্তঃ কুছুত্তরপদঞ্জকুতিহ্থর:। তথা চ প্রযুজাতে। প্রণায়াৎ কুণুপাধ্য ইতি । সম্পূর্ববা- 

চ্চিনেতেস্ত্র ণাদায়ো নিপাত্যেতে । ক্রতৌ কিম্্। কুগুপানম | সং্চয়ম্। 
৬৫। অগ্নে। পরীঠি। অশ্রিরিহ ন জ্বলনঃ কিন্তু তদ্ধারণার্থমিষ্টকাচয়নেন নিশ্মিতং স্থলং তদ।হ। 

হ্থলবিশেষ ইতি 1 এতে সাধব ইতি। স্থলবিশেষেহভিধেয়ে পরিপুর্বাচ্চিনে।তেঃ ণ্দায়াদেশয়ে।ঃ 
সম্পূর্বম্ত বদেন্তু সম্প্রস।রণর্দীবয়েশ্চ নিপ।তন।দিতি ভ।বঃ। 

স্পা সত. পপ ৯ সস এ পপ ৮. ৪ এ+ ৮ পেশি পপি পপ 

৬৩। মাঁন, হবি, নিধাস, সামিধেনী এই সকল অর্থে যথাক্রমে পাষা, সান্নাধা, ধাষ্য 
এই কয়টা পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। নীয়তে অনেন এই বিগ্রহে পাধ্যং মানম্। এখানে 
প্যৎ ও ধাতুর আদির পরত্ব নিপাঁতনে হইবে । আতো যুক্”। এই স্ত্র দ্বারা যুক্ 
হয়। সমাঙ্নীয়তে হোমার্থমগ্রিং প্রতি এই বিগ্রহে সান্নাধাং হবিরবিশেষঃ। এখানে 
ণ্যৎ আয়াদেশ সমের দীর্ঘ নিপাতন করিলেন। নিচীয়তেইস্মিন আদিকম্। এই 
বিগ্রহে নিকায়ো নিবাস: । এখানে অধিকরণে ণাৎ্, আয়, ধাতুর আদির কুত্ব হেতু 
নিপাতন করিলেন। ধীয়তেইনরা সমিং এই বিশ্রহে ধাব্যা খক | 

,৬৪। ক্রতু অর্থ বুঝাইলে কুগুপাধা ও সঞ্চাযা এই ছুইটী পদ নিপানে সিদ্ধ 
£হয়। কুগ্ডেন পীয়তেহস্মিন সোমঃ এই বিগ্রহে কুগুপাধা ক্রতুঃ স্কীয়তেহাসী সঞ্গগাযাঃ | 

৬৫। অগ্নি ধারণার্থ স্থল বুঝাইলে পরিগাধা, উপচাধা, সমূহ এই ক়টী পদ 
নিপাতনে এ হয়। অনা অর্থ বুঝাইলে কিন্ত পরিচেম়্ম্।. উপচেয়ম্। সংবাহাষ্। 
এইক্প হইবে। 
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ভূদ্িতি পুনঃ" কৃত্যবিধিঃ। জ্্যধিকারাদুধ্বং খাসরূপবিধিঃ ক্কচিন্মেতি 
ভ্্তাপঞধতি। তেন ক্তল্ুযুটভুমুন্খলেষু নেতি সিদ্ধম্। “অহে কৃত্যতৃচশ্চ” | 
স্তোতুমহঃ স্তত্যঃ স্তৃতিকম্ম্ন। স্তোতা স্তৃতিকর্তা। লিউ! বাধা মা ভূদ্িতি 
ক্কত্যতৃচোর্বিবিধিঃ 1” | 

৬৭। ভব্যগেয়প্রবচনীয়োপিস্থানীয়জন্তা প্রাব্যাপাত্যা বা । 
ত৩। ৪1 ৬৮ । 

এতে কৃত্যপ্রত্যয়ান্তাঃ কর্তরি বা নিপাত্যন্তে ৷ পক্ষে তয়োরেবেতি সকম্ম- 
কষা কর্ম্মণি। অকর্ম্মাকাণ্ত ভাবে জ্বেয়াঃ। ভবতি ইতি ভব্যঃ। ভব্যমনেন 
ধা। গায়তীতি গেয়ঃ সাঙ্মাময়ম্। গেয়ং সাম অনেন বা ইত্যাদি । “শকি 
লিড চ৮। চাঁগুকৃত্যাঃ। বোঁটুং শক্যো বোঁটব্যঃ। বহনীয়ো বাহাঃ | 
লিভা বাধা মা ভূদিতি কৃত্যোক্তিঃ। লীঘবাদনেনৈব জ্ভাপনসম্ভবে প্রৈষা- 
'দিসুজ্রে কৃত্যাশ্চেতি স্থত্যজম্্। অর্হে কৃতাতৃচোগ্রহিণঞ্চ | 

ইতি কৃৎসু রুতা প্রক্রিয়া ! 

৬৬। চিত্যোগ্রিরিতি ! চিনোতেঃ কন্মণি কাপ্। খতোহপবাদঃ | উহ শত্রে অগ্রাবিভান্ুবর্ততে তচ্চ 
চিত্যশবক্তৈব বিশেখণং ন দ্বিতীয়স্য | তত্ত ভাবার্থকহেনাগ্সিব।চকডাসস্তবাৎ। অগ্নেরন্তত্র চেয়মিতোব। 
শন্দকৌন্্রতাদৌ তু অগ্নিচিতোতাত্র তাবে ষক।র প্রত্যযশ্ুন্ধ চ নিপাতাতে ন তুকাপ। তেনাস্তেোদাত্তত্বং 
ভবতি। কপি তু কৃতে কাপ: পিত্বাদনুদাহ্রত্থে ধাতুশ্বরেণ চিভা ইবাছ্াদত্ঃ শ্যাদিতি স্থিতম্। নন 
বাসরূপবিধিন। কুভ্যা অপি ভাবধান্ীতাত অ!হ | হ্রাঘিকারাদৃধ্বমিতা।দি। ক্তলুযুডিতি হসিতং হসনং 

ছায়স্ত নপুংসকে ভাবে ক্তঃ লুাট্চেভানয়ে।পিনয়ে ভাবে ইতি ঘএঞ।ন। ইচ্ছতি ভোন্তুম্! অত্র ইচ্ছার্েষু 
লিলেটাবিতি লোট্ ন লিড্তু ভবতোব। সমানকর্তুকেমু তুষুন লিঙ ঢেতি বচনাৎ। *ঈষৎপানঃ। 
জ।তে। যুচিতি খুচ্ । অত্র ঈখছুঃচ্ধিতি খল ন। লিঙা বাধেতি। চকারেণ লিঙ্ য্দীহযতো 

লিওনুকৃষাত ইতি ভাবঃ। 
৬৭। ভবোতি। তয়োরেবেতি শিয়ম।ৎ কতর্ষাপ্রপ্ডে বচনম্। সাঙ্গামিতি। কশ্ধণি ফ্ঠী। 

ইতা।দীতি। শ্রবক্তীতি প্রবচনীয়ে! গুরুঃ শাধ্যায়স্ত । গ্রবচনীয়ে! গুরুণ। শ্বীধ্যায়ঃ। উপস্থানীয়ং 

৬৬1 চিত্য ও অগ্রিচিত্য এই ছুইটী পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। চীয়তেইসৌ এই 
বিগ্রহে চিত্যঃ অগ্বিঃ॥ অগ্নেশ্চয়নম্ এই বিগ্রহে অগ্রিচিত্যা। পপ্রৈষাতিসর্গ প্রাপ্ত 
ফালেধু কৃতা্চ” এই সুত্র ছার! কৃত্য প্রতায় ভয়। তা গন্তবাম্। গমনীয়ম্। গম্যম্] 
এখানে লোটের দ্বার! বাঁধা না হয়, এই জন্য পুনরায় কৃত্য প্রত্যয় বিহিত হইলর৫শ 
স্রীপ্রত্যয়াধিকারের পর বাঁসরূপ বিধি কখন কখন হধ না, এইটা জ্ঞাপন করিতেছেন,। 
তাহা দ্বার! এই হইল যে, ক্ত-লুট্-তুমুন্ ও খলর্৫থ প্রত্যর পরে বাসরূপ বিধি হইবে ন|। 

“আঙ্ছে কৃর্ভীভৃচশ্চ” এই হুত্র দ্বারা কৃত প্রতায় ও ভূচ্ প্রত্যরও হইবে । * স্তোতুমস্ঃ 

এই বিগ্রহে “স্তত্যঃ স্ততিকৃর্ম । স্তোত। স্ততিকর্তা। লিঙের দ্বার! বাঁধ! ন। হয়ঃ এই 
জন্য কৃত্য ও তৃচ, প্রতন্য়ও বিহিত হইল 

ক € ৫৬) 



' অথ ঈদস্তপ্রকরণয। 
১। গু্ল্তুচৌ । ৩। ১। ১৩৩। 

ধাতোরেতৌ স্তঃ। কর্তরি কৃদিতি কন্তর্থে। “যুবোরনাকৌ”। কারক£। 
কর্তী। বোটুমর্হো বোঢা। কারিকা কত্রীণ গ্রান্কুটেতি ডিত্বম্ | 
কুটিত।। অঞ্ণিদিত ভ্যক্তের্ন ডিজ্্ম্। কোটকঃ। বিজ ইট্। বিজিতা। 
“হনস্তে! চি্লোঃ” | ঘথাতকঃ। আতো যুক্। দ্রায়কঃ। “নোদাকত্তোপ- 
দেশশ্যেতি” ন বৃদ্ধিঃ। শমকঃ। দমকঃ। অআনিটস্ত্র নিয়ামকঃ। “জনি- 
বধ্যোশ্চ” । জনক2। বধ হিংসায়াম। বধকঃ। “রধিজভোরচি” | রন্ধকঃ। 
জন্তকঃ। “নেট্যলিটি রধে?” ৷ রধিতা রদ্ধা। িস্জিনশোরিতি” নুম্। 

শপ সপ শি তিশ শি স্পেল শি জা শিশিীশ্শপপ্প আন শা পাপী শক শেপ সপ এ শশা বা শাশাটি শশী | আলাপ শপ আক গস পন লা ০৮ শা শপ ০০৯৮০ 

শিষ্য ওরে উপস্থানীয়ো : গুরু; শিষোণ। জয়তে জন্যঃ জন্যমনেন বা। আগ্লবতে আগ্লী।বাঃ 

ণ্যৎ আদ্লব্যমনেন বা। শকি লিছচ। বোঢব্য ইতি। বহ প্রাপণে ইতান্ম।ত্ুবাং হশ্ত হে।চ ইতি 

ঢহে ঝযস্তখোরিতি ধত্বে না ঈুমিতি ছুত্বে ঢে। গে লোপঃ সহিবহোরিভ্যবর্ণভো তম । অত্র গলোপে 

কর্তব্য ইুমসিদ্ধমিতি নাশঙ্কাম | আহ্রয়াৎ সিন্ধহ্াৎ বাধা মাড়ুদিতি। কৃতা।ন।নিতি শেষ: । 
কৃত্যে।ঞ্রিরিতি । কুত্যান্ুকর্মককারে।ভ্িরিত্যর্ | হি কৃতাপ্রথিয়া। 

১। গুল্হগঠাবতি। ণকরে! বৃদ্ধার্থ;। লকারে] লিঠীতি স্বরার্থঃ। ভূচশ্চক।রস্থ তুতিষ্টেরস্হ তুশ্চ্ছন্দ- 
সীতা।দৌ সমান্যএহণ।বিথাতার্থঃ। চিত ইত্যন্তে।দাত্রার্থস্ত ন ভবতি। আছাদ।ভশ্টেতানেনৈর সিদ্ধেঃ। 

এবখ অপ্তৃন্ ইতি সুত্রে তৃন্তৃচেঃ পৃথণ্গ্রহণং বিহায় অপতৃন্বস্থ ইত্যেব সুধচমিত্যেকে। অন্তে তু 

সমান্যগ্রহণেহপি কচিদি-ণযস্তেব শ্রহণং ভবতীতি জ্ঞাপশার্থমপ্তৃন্নিভি শে তৃন্তৃচোরুভয়েগ্রহণম্ ॥ 
তেন কে(পধগ্রহণেন দ্ধিতণুগ্হ1মিত্যেতৎ সিদ্ধমিভাহঃ। বোটেতি। অর্ে কৃত্যতৃচশ্চেতি তৃ্ঢ- 

ত্ব।দয়ন্ত বেঢব্য ইত্যতেবব্রাপুহা?। রন্ষিতেতি । রধ।দিভ্যন্চেতি বোৌট। রগ্ধেতি ইহ নেট)লিটাতি 
সপ ০ পপ পর শা সপ ৭০ শ। সপ |» পপ শত এ আারপপপপসপপপ ০ শী 

৬৭। ভা, গেয়, প্রবচনীর, উপস্থানীয়, জনা, আপ্লাবা, আপাত্য এই কয়টা কৃত্য 
গ্রত্যনান্ত পদ কর্তবাঁচ্যে নিপাতনে নিকল্পে সিদ্ধ হয় । পক্ষে “তয়োরেব” এই সুত্র দ্বারা 
সকন্্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মবংচযে এবং অকর্মাক ধাতুর উপ্তর ভাববাচ্যেই উক্ত প্রতায় 
হইবে। ভবতি এই বিরহে ভবাং। ভনামনেন না।' গাতি এই বিগ্রহে গেয়ঃ 
সাম়াময়ম্। গেয়ং সামানেন বা ইত্যাদি। “শকি লিও ৮” এই সুত্রে চকার নির্দেশ 
হেতু কৃত্য প্রত্যয় হইবে। তবাঢ,ং শকাত এই 'বিএাহে বোঢবাঃ। বহনীষে। বাহাঃ। 

এখানে লিঙের দ্বারা কৃতা প্রত্যয়ের পাপ! না হউক এই হেতু কৃত্যোক্তি। লাঘব হেতু 
এই চকার দ্বারাই বাঁসরূপ বিধির অপ্রবৃণ্তর জ্ঞাপন সম্ভব থাকিলেও প্রৈষাদি স্তরে 
কুত্যাশ্চ এই অংশ ত্যাগ করা উচিত এবং “অর্থে কৃত্যতচোশ্চ” এই স্থত্রে “কৃত্যতৃচো” 
এই অংশেরও ত্যাগ করা উচিত। ইতি কতা প্রক্রিয়া! | 

১। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে গুখল্ ও ভচ্ প্রত্যয় হয়। “কর্তৃরি কৃৎ” এই হুত্র দ্বারা 
কর্তর৫থেই কৃত্প্রত্যয় হইবে । (ণুল্ প্রত্যয়ের ণকার ইত যায়, পু্বন্রবৃদ্ধি হয় 
এবং লকার ইত যায় স্বরার্থ। “বু” থাকে। তৃচ্ প্রত্যয়ের চকার ইৎ যাঁয়। 
“ত্* থাঁকে ।) প্বুবোরনাবেী” এই সুত্র দ্বার! বুকার স্থানে অক আদেশ হয়। 



কৃদন্তপ্রকরণম্। 8৪৩ 

মহ্ক্তা। নংষ্টা, নশিতা। “রভেরশরিটো?”। রম্তকঃ। রন্ধা। 'লভেশ্চ? | 
লম্তকঃ। লন্ধা। “তীষপহ* 1 এমতা, এস্টা। সহিত, সোঢা। 
“দরিদ্রাতেরালোপ$5। দর্ঘবিত্রিতা। পরল ন। দরিদ্রারকঃ। “কৃত্যল্যুট” 
ইত্যেব সুত্রমস্ত ত্র বিহিতাস্ততোহত্যব্রাপি স্থারিত্যর্থাদ। এবঞ্ বহুলগ্রহণং 
যোগবিভাগেন কৃন্মাত্রস্তার্থব্যভিচারার্থম্। পাদাভ্যাং হ্রিয়তে পাদহারকঃ। 
কর্্মণি ণুল্। ক্রুমেঃ কর্র্ধ্যাক্মনেপদবিষয়াৎ কৃত ইণ্নিযেধো বাচ্যঃ । ০। 
প্রক্রস্ত।। কর্তরীতি কিম্। প্রক্রমিতব্যম্ । “আত্মনেপদেতি” কিম্। 

নিষেধাপ্রবৃস্থাবপি রধাতানেন অচ্পরদ্বাতাবান, মন । মট্ক্কেতি। টুমস্জে। শদ্ধো। অশ্ম।ৎ তৃচ,। 
মস্জীতি নুম্ অন্ঠাৎ পৃঃ | পোরিতি মলোপঃ। জন্ত কৃন্ে চতমি। আন্বন্থারপরসবণৌ । বচন 

সমবায়ে ছয়েদ্বয়োঃ বষেগ ইতি পক্ষে তু মুমাগমশ্চাচপ্রহে*পি পোরিটি সলোপো ভবত্যেবেতি 

জেয়মু। নতঞ্টেতি। রধ(দিহাদডভান্পক্ষ নুম 1 লঙ্ষেতি। বযস্তথোরাতি ধু । ভকারস্তা জশত্বম্। 

লতেশ্চেতি নুম্ তু ন্ ভবতাচীতানুবন্ধনাৎ। এু,লি নেতি সনি। ণু,লি লুটি চ নেতি বচনাৎ। 

যেগবিভাগেনেতি। কুতালাটে! বহলদিতি স্তরে কৃতো বহ্ুলমিতোবাকরে স্কিতম্। তগ। চ যোগ 

বিভ।গং বিনৈব সার্পোই্সিদ্ধিরিভাভঃ। প্রক্রশ্থেতি। প্রোপাভা।ং সনর্ধাভামিতি কমেরাসনেপদ- 

বিষয়ত।| অনন্যভ।বে বিষয়শন্দ ইতি । তদন্ঞাবিময়হ সতি তদ্দিষয়দ্মগ্াভাবঃ। তথা চ নিকলারহহা 
ক্রমেঃ পরস্মৈপদাস্মনেপদে ভয় প্র।প্তিবিলয়ত্বাগ্নিমেধেো! নেতি ভব? | সষ্নিগমিষিতেতি সম্পূর্াদ্গমেঃ সন। 
মন্যঙেরিতি দ্িহ্বং। হলদিঃ শেষে সন্ত ইতাভা।সস্তেত্বম্ । আধ্ধীধাতুকল্পেতি সন ঘট, যন্বং 

যথা, কারক: । কর্তী। বোঁঢ়,মর্থ, এই বিগ্রহে বোঢ়া। কারিকা, কর্তী। প্গাঁং 
কুটাদিভো1” এই স্থত্র দ্বারা ডিত্ব হয়। কুটিতাঁ। “অঞ্ণিং” এই, হেতু ডিত্ব 
হইবে না? কোউকঃ | “বিজ ইট” এই সুত্র দ্বারা ইড়াদি ডিনৎ হয়। ধগা, নিজিতা| | 
“হনস্তেহিচিগ্ললোঃ” এই সুত্র দ্বারা ভন ধাতুর মন্কে তকার আদেশ হয়। ঘাঁতকঃ | 
“আতকে যুক” এই হ্থত্র দ্বারা যুগাগম হয় । দায়কঃ। "নোদাভোপদেশন্ত” এই সুত্র 

দ্বারা বুদ্ধি হইবে না। শমকঃ। দমক:। অনিট্ ধাতুর কিন্তু এইপ্রকার রূপ 
হইবে। যথা» নিম্ামকঃ | "্জনিবধ্যেশ্চ” এই হুর দ্বারা উপধার বৃদ্ধি হইবে না। 
জনক: । দ্ধ ধাতু হিংসা র্থ বুঝায়। বধকঃ। “রধিজভোরচি” এই স্তর দ্বার 
কু আগম হয়। রন্ধকঃ । ভন্তকঃ | “নেট্যলিটি রপেঃ” এই সু দ্বার! ইনি হয়। 

রধিতা, রদ্ধা । "মস্জিনশে।? সুম্” এই ত্র দ্বারা সুম হয়। মংক্তা। নংষ্টাঃ নশিতা 1০ 
প্রতেরশব্লিটোঃ” এই হ্যত্র দ্বারা রভ ধাতুন উদ্ল স্ুম্ হয়। রন্তকঃ। বা 6৮ 
"লভেশ্চ” এই স্তর দ্বারা লভ ধাতুর উন্তরনুম্হয়। লল্ভকট। লব্ধ/। “তীষদ্হ” এষ্টু 

সুত্র দ্বারা বিকল্পে ইট্ হন্ন। এনিত'» পা । সহিত, সোঢ়।। প্দরিদ্র তেরালোপঃ”। 

দরিদ্রিত। *ণুল্ প্রত্যয় পরে থাকিলে আকারের লোপ হইবে না। দদিত্রা্তকঃ | 
“ককৃতাসুটো ন্বলষ্* এই, সুত্রে বহুল, পদ ন! দিয়। “কৃতালাটঃ” এই প্রক রই 
সুত্র করিলেই হত, তবে নহুল পদ )খরহণ করিলেন কেন? হেস্কুলে কন্যা ও. 
লুট প্রত্য্দী সকল বিহিত হইয়াছে, তঠিন্ন স্থলে ও হইবে এই অভিপ্রায় । 
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ংক্রমিতা। অনন্যভাবে বিষয়শব্দঃ । তেনানুপলর্গাদ্ধেতি বিকল্পাহস্ত ন 
নিষেধঃ। ক্রমিতা। তদর্হত্বমেব তদ্দিষয়ত্রম। তেন ক্রন্তেত্যপীতি কেচিৎ। 
গমেরিডিত্যত্র পর্বৈপদগ্রহণং তঙানয়োরভাবং লক্ষয়তি । জঞ্িগমিষিত। ॥ 
এবং ন বৃদ্ত্যশ্চতুর্ভ্যঃ। বিবৃৎসিতা। যডন্তাৎ গুল । অল্লোপস্ত স্থানিবস্বান্ন 
বৃদ্ধিঃ। পাঁপচকঃ। যঙ্লুগন্তাত্ত। পাপাচকঃ। 

২। নন্দিগ্রহিপচাঁদিভ্যে! লুযৃণিন্তচঃ | ৩। ১1 ১৩৪। 

নন্দ্যাদেললু, এ্র্যাদের্ণিনিঃ, পচাদেরছ স্যাঁ। নন্দয়তীতি নন্দনঃ। 
জনমর্দয় তীতি জনার্দনঃ। মধুসুদনঃ। বিশেষেণ ভীষয়তাঁতি বিভীষণঃ। লবণঃ । 
নন্দ্যাদিগণে নিপাতনাপ্রন্বম। গ্রাহী। স্থায়ী। মন্ত্রী। বিশয়ী। বুদ্ধাভাকো 
নিপাতনাগড। বিষয়ী। ইহ ষন্তরমপি। পরিভাবী। পরিভবী । পাক্ষিকে। 
বৃদ্ধ্যভাবে। নিপাত্যতে | পচাদ্িরাকৃতিগণঃ। “শিবশমরিষ্টম্ত করে” “কন্মণি 

সননন্তাতৃচ পুনরিট্। অল্োপস্তেতি প্রাচা তুন ধাতুলেপ ইতি সুত্রে ইক ইত্যনুবৃত্তেবু দ্ধেরনিষেধঃ 
প।পাচক ইত্যুন্তরুং তন্ন । য্ওন্তে অল্পোপস্ত স্থানিবন্ধেন বৃদ্ধেঃ প্রাপ্ত্যভ।ব।ৎ। নন্থু ঘঙস্তে তু পাপাচক- 
রূপাভিপ্র।য়েপ তথোক্তম্। তএ হি আকারবিশিইন্তৈব যঙে। লুশিতি সর্মসম্মতত্বেন স্থ।নিবত্বভাকাদিতি 
চেশ্সৈম্। এবং তরি আদ্ধাহৃকম্ত ধাতবয়বলে|পনিমিত্তত্বাভাবেন যঙ্লুগন্তেন ধাতুলোপেতি 

নিষেধন্ত প্রসক্ক্যভাবাৎ। _ টা 
স্পা সির / | 

এমন যদি হইল, তবে বহুল গ্রহণ যোগবিভাগের দ্বার! কৃৎ মাত্রের অর্থ ব্যভিচারার্থ বুাটেে 
হইবে । পাদ'ভ্যাঁং হয়তে গাদহারকঃ। এস্থলে কর্খণিবাচ্যে থুল্ প্রত্যয় হইল । “ক্রমে 
কর্তর্য্যাআনেপদবিষয়াৎ কত ইণ্নিষেধে বাচ্যঃ” এই বার্তিক সুত্র দ্বারা আত্মনেপদবিষয়ী- 
ভূত কর্তৃবাচ্যে কৃদন্ত ক্রম ধাতুর উত্তর ইট্ নিষেধ হইবে। পক্রুজ্ঞা। কর্তৃবাচয ভিন্নস্থলে 
অর্থাৎ কন্দ্ম ও ভাববাঁচ্যে ইট হইবে । বথা, ক্রমিতব্যম্। আত্মনেপদ ভিন্নস্থলে অর্থাৎ 
পরশ্ৈপদে ইট্ হইবে । যথা, সংক্রমিত । এখানে বিষয় শব্দ অনন্তভাবরূপ বুঝিতে 
হইবে অর্থাৎ তত্ডিন্নের অবিষয় হইক়্াও তক্মাত্রের বিষয় বুঝিতে হইবে । তাহ! 
দ্বার এই হইল যে, “অন্ভুপসর্গাদ্বা” এই সুত্র দ্বারা ইট্ বিকল্লার্থ ক্রম ধাতুর 
পরন্মৈপদ ও আতম্মনেপদ উভয় পদেরই প্রাপ্তি হইবে । স্থতরাং নিষেধ হইবে না, 
এইটী ভাবার্থ। ক্রমিতা। তদর্হত্বই তদ্দিবয়ত্ব বুঝিতে হইবে। সুতরাং ক্রস্তা 
এইরূপ পদ ও কেহ কেহ প্রয়োগ করেন। “গমেরিট্” এই হ্ত্রে পরশ্রৈপদ গ্রহণ 
ছারা আস্মনেপদ ও আনঙের অভাব দেখাইতেছেন। সগ্ভিগমিষিতা। এই 
গ্রকার পন বৃদ্তাশ্চতুর্ভাঃ” ' এই স্ত্রেও আত্মনেপদ ও আনঙের অভাব দেখাইতে- 
ছেন। বিবৃৎ্সিত।। যটান্তের উত্তর গু.ল্ প্রত্যয় এবং অল্লেপের স্থানিবত্ব' হেতু বুদ্ধি 
হইবে না। পাঁপচকঃ। যঙ্নুগস্তের উত্তন্র কিন্তু গুল .করিলে পাপাচকঃ এইর্প 
পদ হইবে। ৰ | | 
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ঘটোইষ্ঠছ” -ইতি -সৃত্রয়োঃ করোতের্ধটেশ্চ অচ্প্রয়োগ। অচ্প্রত্যয়ে পরে 
যড্লুথিধানাচ্ট । কেধাঞ্চিও পাঠস্ত্রনুবন্ধাসগ্ুনার্থঃ। কেষাঞ্চিৎ প্রপঞ্চার্থঃ। 
কেধাঞ্চিবাধকবাধনার্থঃ। পচতীতি পচঃ। নদটু। চোরট,। দেবটু। 
ইত্যাদয়্িতঃ| **নদী। -সচোরী। দেবী। দীব্যতেরিগুপধেতি কঃ প্রাপ্তঃ। 
জারভর1। শ্রপচা। অনয়োঃ কন্মণ্যণ প্রাপ্তঃ। ন্যড্কাদিযু পাঠা 
শ্বপাকোহুপি । যডোঁইচি চেতি লুক্। “ন ধাতুলোপ” ইতি গুণবৃদ্ধিনিষেধঃ। 
চেক্রিয়ঃ। লেল্যঃ। লোলুবঃ। পৌপুবঃ। মরীম্বজঃ। চরিচলিপতিব- 
দীনাং বা দ্বিত্বমচ্যাক্ চাভ্যাসম্যেতি বক্তব্যম্। ০1 আগমস্য দীর্ঘত্বসামর্থ্যা- 

দ্ভ্যাসহ্ন্বো হলার্দিশেষশ্চ ন। চরাচরঃ। চলাচলঃ। পতাপতঃ। বদা- 
বদঃ। হন্তের্বত্বর্চ। ০। ঘত্বমভ্যাসহ্য উত্তরশ্য ত্বভ্যাসাচ্চেতি কুত্বম্। 

২। নন্দিগ্রহীতি। দ্বন্্ান্তে আয়ম।ণ আদিশব্দঃ প্রত্যেকং সন্বধ্যতে । তদাহ। নন্াদেলুর্ঠরিতাদি। 
মধুন্দন ইতি। মধুং দৈত্যং হুদ্য়তীতি বিঞরহঃ। হুদ ক্ষরণে। অর্দিনুদিভ্াাং কর্মণাণি প্রাপ্তে 
নন্দা।দিপঠ(ৎ লুঃ। বিভীষণ ইতি । ভিয়ে। হেতুভয়ে যুক্। গ্রাাহীতি। শিনের্শিত্বাভুপধাবৃন্ধিঃ | 

স্থায়ীতি। আতোষুকৃ। মন্ত্রীতি। মত্রীতি চুরাদ।বিদিৎ পাঠান্ন,ম্। ণেরনিটাতি লোপঃ। বিষয়্ীতি। 
ধিএঞ, বন্ধনে ধাত্বাদেরিতি ষস্য সন্বে আদেশপ্রত্যয়য়ে।রিতি প্রাপ্তস্ত ষত্বস্য সাৎপদাদ্যেরিতি নিষেধাদাহ্। 
ইহ ষত্বমপীতি। নিপাতনাদিতানুষজাতে পরিনিবিড্য ইতি সুত্রে সিতসয়েতি ক্তাস্তাক্মস্তসিনোতে- 
গরহণ।নিম্ঠগুসিনে।তের্দিপ। তনং ধিনা যত্বং ছুর্লভমিতি ভাবং। জ।রভরেতা।দি । জারং বিভর্তি শ্বানং 

পচতীতি বিগ্রহঃ। শ্বপাকোহগীতি কশ্মণাণপি পক্ষে ভবতাীতি ভাব চেক্রিয়;ঃ ইতি। সংযেগ- 
পুর্ব হাদেরনেকাচ ইতি ন যণ.। লোলুব ইতি। ইহ শুবভ।বাৎ ওঃ সুপীতি যণেত্যচি শুধাত্বিত্যুবঙ্। 

২। নন্দযাদির উত্তর লু প্রত্যয় হয়, গ্রহাদির উত্তর ণিনি প্রত্যয় হয় এবং 
পচাঁদির উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, নন্দয়তি এই বিগ্রহে নন্দনঃ। জনমর্দয়তি এই 
বিগ্রহে জনার্দনঃ । মধুহুদনঃ । বিশেষেণ ভীবয়তে এই বিগ্রহে বিভীষণঃ । লবণঃ। 
'নন্দাদিগণের নিপাতন হেতু ণত্ব হইল। গ্রাহী। স্যায়ী। মন্ত্রী। বিশরী। নিপাতন 
হেতু বৃদ্ধির অভাব হইবে। স্ৃতরাং এখানে বিষয়ী পদের ষত্ব ও নিপাতনে হইয়াছে। 
পরিভাবী। পরিভবী। এখানে নিপাতনে পাক্ষিক বৃদ্ধির অভাব হইতেছে। পচাদি ধাতু 
আকরুতিগণীয়। “শিবশমরিষ্টম্ত করে”। পকর্্মণি ঘটোইঠচ৮। এই ছুই হ্ত্রে ক 
ধাতুর উত্তর ও ঘট ধাতুর উত্তর অচ্ প্রয়োগ হেতু এবং অচ্ প্রত্যয় পরে ণ্য্োইছ্ি ৮” 
এই স্থত্র দ্বারা যঙ্লুক্ বিধান হইবে। পচা'দিগণে কতকগুলি ধাতুর পাঠ অন্থ্বন্ধের 
ংযোগার্থ। কতকগুলির বিস্তারার্৫থ। কতকগুলির বাধক বাধনার্থ। পচতি এইরূপ ব্বিগ্রহে 

পচঃ। নদ্ট। চে'রটু। দেবট্। ইত্যাদি শব্দ টকারইৎ। নদী। চোরী। দেবী। 
দদীব্ ধা্ডুর উত্তর “ইগুপধঃকঃ” এই হ্বত্র দ্বারা ক প্রত্যয় হইল এবং জারভর! 
পচা । * এই ছুইস্থর্লে কর্মবাচ্যে ;অণ্ প্রত্যয় হইল। পক্ষে কর্্মণিবাচ্যে অণ্ 
প্রত্যয় করিলে ণচ্কাদি মধ্যে পু হেতু ,কুত্ব হইয়া শ্বপাকঃ পদ দিদ্ধ হুইবে। 
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ঘনাঘনঃ। পাঁটেরিলুক্ চোঁক্ চ দীর্ঘশ্চাভ্যাসস্য'। ০। পাটুপটঃ। পক্ষে 
চরঃ। চলঃ। পতঃ। বদঃ। হনঃ। পাটঃ। রাত্রেঃ কৃতীতি বা নুম্॥ 
রাতরিঞ্রে। রাত্রিচরঃ। 

৩। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। ৩। ১1 ১৩৫। 
এভ্যঃ কঃ স্যা। ক্ষিপঃ। লিখঃ | বুধঃ | কৃশহ । জ্ভঃ। শ্রীণাতীতি 

শ্রিয়ঃ। কিরতীতি কিরঃ। বাঁসরূপবিধিন। পুল্তৃচাবপি। ক্ষেপক। ক্ষেপ্তা । 

৪। আতশ্চোপসর্গে। ৩। ১। ১৩৬। 
কঃ হ্যা । টার ণস্যাপবাদঃ । টি প্রজন্তঃ | 

দি ৩৮. -.০৮--০- -পপা পরপারা শর  এ-প প প্া প ্  শশা সি ০ আপা ত্রাস শিপা তা শপ শা শী জিকা পাশা পস্পিত ৮৩৯ সপ শা জ পপ সা শশী শাা্পা স্পস্ট আত ক শশা পি জগ -জ জীপ হী পপ আজ আদ শা ০৯৪৪ ০০০ পাপ 

মরীমবজ ইতি। রীসুইগণন্ত চেতি বীগাগমঃ হল।দিশেদশ্চ নেতি। সতি তু হলদিশেষে আগনল্স 
অদেশস্ত বা বিশেষে নান্তীত্যাচাভা।সম্তেন্যেব আ্রয়।দিতি ভাবঃ। পাটেপিপুগিতি । ণেরনিটাতি 

লোপে হি প্রত্যয়লক্ষণম্য।য়েন প।টপট ইত্যবে।পধাধুদ্ধিঃ স্তার্দিতি ভাবঃ। হহ।পি পূর্ববদ্হ্ ঘহল।দি- 
শেষয়েরভ।বঃ। 

৩। দুগুপধেতি। ইক উপধ। যণ্ট সঃ। জ্ঞা অববোধনে | শ্রীঞ ভর্পণে । কৃ বিক্ষেপে | এষ।মিত- 

রেতরযে।গদ্ন্দে বাতায়েন পঞ্চম্যেকবচনে কুশবান্ত ধাতবশ্ুকরণতেন প্রকৃতিবদগ্ুকরণমিত্যতিদেশাদূত 

ইদ্ধাতোিতি ইত্বমূ। সমহারদ্ধান্দ্ে তু নপুংসকহুন্বত্বে সতি ইত্বং নস্তাৎ। জ্ঞ হতি। জ।নাতীতি 
জঃ। আলতো! লোপ ইটি চেত্য।(লোপহ। 

৬৯০ শপ সপ আপা 0. জি সপ-- এ ্-ট৯ ৩০ ৯৮ -, ০৪ ক: ও 8 পা শিপিপ্িপাি 

“্যঞ্জোহচ্” এই হ্থত্র দ্বারা যঙ্লুক হইবে । “ন ধাতু লোপঃ” এই স্তর দ্বার গুণ ও বৃদ্ধির 

নিষেধ হয়। চেক্রিঘ্ঃ। লেলাঃ । লোলুবঃ। পোঁপুবঃ | অরীমুজঃ। “চরিচলিপতি- 
বদীনাং ব! দ্বিত্বমচ্যাক্ চাভ্যাসস্তেতি বক্তব্যম্” এই বান্তিক সুন্ব দ্বারা চর, চল, পত, 
বদ এই নকল ধাতুর বিকল্পে অচ্ পরে দ্বিত্ব এবং অভ্যাসের স্থানে আক্ আগম হয়। 

আগমের দীর্ঘত্ব হলর্থ হেতু অভ্যাসের হ্বম্ব ও হলাদি শেষ হইবে না। চরাচরঃ। 
 চলাচলঃ । পতাপন্তহ ॥ বদাবদঃ। “হস্তেখরত্বধ্চ” এই বান্তিক দ্বার হন ধাতুর হকারের 

ঘত্বও হয়। এ ঘত্ব অভাসের হইবে এবং উত্তর পদের “অভ্যাসাচ্চ” এই সুত্র দ্বার! কুত্ব 

হইবে। ঘনাঘনঃ। «পাটের্িলুক চোক্ চ দীর্ঘথশ্চাভ্যাসন্ত+” এই ব্যর্তিক স্তর দ্বার! 
পাঁটি ধাতুর পি প্রত্যয়ের লুক্, দ্িত্ব, আক্ ও অভ্যাসের দীর্ঘ হইবে। পাটুপট:। 
পক্ষে চরঃ | চলঃ । পতঃ।॥ বদঃ । হনঃ। পাটঃ। “রাত্রে; কৃতি এই সথত্রের দ্বার! 

' বিকঃল্প হুম হয়। রাত্রিঞ্চরঃ | রাত্রিচরঃ | 
৩। ইক্ উপধ ধাতু, জ্ঞাধাতু, প্রী-ধাতু, কৃধাতু এই সকল ধাতুর ২ উদ্ভর কর্তৃবাচো 

কপ্রষ্ডায় হয়। ক্ষিপঃ। লিখঃ। বুধ । কৃশঃ। জ্ঞঃ। প্রীণাতি এই বিগ্রহ প্রিয়ঃ1 
কিরতি এই বিগ্রহে কিরঃ। বাঁসরূপ বিধির দ্বারা ণুল্ ও তৃচ্. প্রত্যয়ও .হইবে। 
ক্ষেপকঃ। ক্ষে৭্ডা। 

৪। উপসর্গ উপপদ হইলে আঁকারাস্ত ধতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। এই স্তর 
“্ঠাদ্বযধং” এই সুত্র দ্বারা বিহিত ৭ প্রত্যন্ের অপবাদ । সুগ্রঃ। প্রজ্ঞঃ| 
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€৭ পাত্রাধাধেট্দৃুশঃ শহ। ৩1০১ ১৩৭। 

পিবতীর্তি পিবঃ | জিশ্রঃ। ধমঃ। ধয়ঃ। ধয়! কন্যা । ধেটগ্রিত্বা 
শ্তনন্ধয়ীতি খশীব ভীপ্ প্রাপ্তঃ। খশোহন্যত্র নেষ্যত ইতি হরদন্তঃ। পশ্ঠযতীতি 
পশ্থাঃ । শ্বঃ সশ্ঠায়াং ন" ব্যাত্রাদিভিরিতিনির্দেশাৎ। 

৬। অন্ুপসর্গাল্লিম্পবিন্দধারিপারিবেছ্যদেজিচেতিসাতি- 
সাহি্ভ্যশ্চ । ৩। ১1 ১৩৮। 

শঃন্যা। লিম্পঃ॥ বিন্দঃ। ধারয়ঃ। পারয়ঃ॥। বেদয়ঃ। উদে- 
জয়ঃ। চেতয়ঃ। সাতিঃ সুখার্থ)। সৌত্রো হেতৃমগ্্যন্তঃ | সাঁতয়ঃ। 
বাসরূপন্যায়েন ক্কিপি সা পরমাত্বা। সাহন্তো ভক্তাঃ। যহ মর্মণে 
চুরাদিঃ। হেতুমন্যন্তো বা। সাহয়ঃ। অনুপসগগা কিম্। প্রলিপঃ। 

নৌ লিম্পের্ববাচ্যঃ ৷ ০1 নিলিম্পা দেবাঃ । “গবাদিষু বিন্দেঃ সংজ্ঞায়াম্” | ৩। 
গোবিন্দঃ। অরবিন্দ? । 

৫। পান্রাষ্বেতি। পাপানে। পা রক্ষণে। ইত্যয়স্ত ন গুগ্গতে। পুখিকরণত্বাৎ। ইহ সুত্রে 

উপসর্গ ইতি কেচিদন্ুন্তয়ন্তি। তদ্ বইনামসম্মতম্। তখ। চ জীহবঃ ৷ ফল।নি ধুমস্ত ধয়।নধোমুখানিতি | 
আয়তে চ। যদ। পশ্গ; পশ্ঠতেক্ক্বর্ণ হতি। 

৬। অন্ুপসর্গালিম্পবিন্দেতি । ইহ লিম্পবিন্দেতি ভাবিন! নম! সনুমূকে নিদ্দিষ্টৌ । তেন ল।ভার্খ 

শ্তৈব বিন্দেএ্র হণং ন তু নত্তাদার্থকান।ম্। ধারয় ইতি । ধূণ্তধারণে। বৃ অবস্থ[নে। ণ্যন্তয়োদ্য়েরপি 
পহণম্। অথ কথং ন মহামন্রোত্তরধারয়ত তে ইতি গ্রুহধঃ। পরত্বাক্ষি সুত্রে ধাবুদিখিব কর্মমণ্যণ। 
ভ।বাম্। তথাচ বান্তিকম্। অকার।দনুপপদাৎকর্মোপপদেো বিপ্রতিষেধেনেতি সতান্ ॥। কর্ণ 

শেষত্ববিবক্ষয়ামণেইপ্রাপ্ত) শে কৃতে শেষষষ্ট্যন্তেন সমাসো তবিষ্যতি। এতেন গঙ্গ।ধরতুূধরজল- 

ধর।দয়ো ব্যাখ্যাত।ঃ। পারয় ইতি । পার কন্দ্বসমাপ্তৌ চুর।দিণান্তঃ ! পৃপালনপুরণয়ে।রিতি বা 

হেছুমণ):। বেদয় ইতি । বিদ চেতনাখ্য।ন।দিষু চুরাদিং। জ্ঞান দার্থ।না মন্ত তমো। বা হেতুমণ্যন্তঃ 
ইহোদাহরণেমু লিপিবিদিভ্যাং তুদাদিভ্যঃ শঃ। শে মুচাদীন।মিতি নুষ্। ধাধ্যাদিভাস্ক শব্গুণায়াদেশো ॥ 
তারবিন্দমিতি | চক্রস্ত ন।ভিনেম্যোরস্তরালে স্থিতানি কাষ্ঠানি অরাঃ তদ।কারাণি দল[নি তৎসাদৃষ্তা- 
দরভ।ন্ বিন্দতি লভতে ইত্যর্থে কন্মণাণো বাধন।য়েদম্। 

০০ শপ সব ৮৪০৪ পা স্পা চে 

৫। পা, স্্া, খা, বেট, দৃশ এই সকল ধাতুর উওর কর্তৃবাঁচ্যে শ প্রত্যয় হয়। পিবতি 
পিজি 

এই বিগ্রুহে পিবত। ভিন্রঃ। ধমঃ। ধয়ঃ। পরা কন্া। ধেট্ ধাতুর টিত্ব হেতু 
স্তনন্ধয়ী এই স্থলে খনী পদের ন্তাঁয় ভীপ্ প্রাপ্ত হইল। খশ্ প্রত্যয়ের অন্যত্র উরপ্ 
হুইবে.ন। এইবুপ হরদন্ত বলেন। পশ্ততি এই বিগ্রহে পশ্তঃ। স্তর ধাতুর উত্তর সংজ্ঞা 
বুঝাইলে »* প্রত্যয় হইবে নাঁ। কারণ ব্যান্রাদিভিঃ এইরূপ নির্দেশ আছে? 

৬। উপসর্গ পুর্বে নাই এরূপ লিম্প, বিন্দ, ধারি, পারি, বেদি, উৎপুর্রবক এজ 
ধাতু, চেতি, সাতি? সাঁহি এই সক থাতুবু উত্তর শ প্রত্যয় হয়। লিম্পঃ। 
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৭। দদাতিদধার্ত্যার্বিভাষা | ৩1১1 ১৩৯। 

শঃ ্যা। দদঃ। দধঃ | পক্ষে বঙ্ষ্যসাঁণো ণঃ। অনুপদর্গাদিত্যেব। 
শাদ। প্রধঃ। ৃ 

৮। জুলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। ৩।১। ১৪০ । 
ইতিশব্দ আদ্যর্থঃ। জ্বলাদিভাঃ কসম্ভেভ্যো ণঃ স্যাঁা। পক্ষেহচ। 

শ্বালঃ, জ্বলঃ। চালঃ, চলঃ। অন্বুপপর্গাদিত্যেব । উজ্জ্বলঃ। তনো- 

তেরুপসংখ্যানম্ ০1 ইহানুপসর্গাদ্দিতি বিভাঘেতি চ ন সদ্ধধ্যতে। 

অবতনোতীত্যবতানঃ। 

৭। দদাতিদধাত্যোর্ব্বিত।ষেতি। দদঃ দধ ইতি । শেপরে জুহোতা।দিভা ইতি শ্লুং। শ্লাবিতি 
দ্বিত্ম। অপিৎদার্বধাতুকল্ত শস্ত ভিত্বাদতো লে।পঃ ইত্যানে।পঃ॥ বক্ষ্যমাণে ণ ইতি । শ্ঠাদ্াধেতি 
ণপ্রত্যয়ে আতে। যুকি দায়; ধায়ঃ। পদ: প্রধং ইতি। আতশ্চোপসর্শ ইতি কঃ। স্ত।দেতৎ। দদ 
দানে। দধ ধারণে । অ।তা।মচি দদো৷ দধ ইতি সিদ্ধং দাধাভ্যামাদস্তলক্ষণে ণপ্রতায়ে দায়ে! ধায় ইতাপি। 

ততশ্চেদং ব্যর্থমিতি চেৎ সভাম্। খরার্থমিদং শৃত্রমূ। অদদং অদধঃ। ইহ হিঅধ্যয়পূর্রবপদপ্রকৃতিদ্বর 
ইসাতে। অনন্তত্বে কু অচ্কাবশক্তানিতান্তে দাত্বত্বং স্তাৎ। 

৮। ইতি শব্ধ আদ্যর৫ঘ ইতি । নিপ।তান।মনেকার্থকা(দতি ভ।ব্ত। 

বিন্দঃ। ধারমঃ। পারয়ঃ। বেদয়ঃ। উদেজয়ঃ। চেতম়ঃ | সাতি ধাতু সুখার্থক | 
সৌত্র হেতুমণ্ণ্যস্ত। সাঁতয়ঃ | বাসরূপ স্তায়ানুসারে কিপ্ প্রত্যয় পরে সাৎ্ এইব্ধপ 

হুইবে। সাঁৎ শবে পরমাত্মা বুঝায়। সাত্বস্তে। ভক্তাঃ। যহ ধাতু মর্ষণ বুঝায়। ইহ! 
টুরাদিগণীয়। হেতুমৎ ণিজন্তের উত্তর বিকল্পে ছয়। সাছবঃ। উপসর্গের পর হইলে 
প্রলিপঃ এইরূপ হইবে । নিপুর্বক লিম্প ধাতুর উত্তর শ প্রত্যয় হয়। ০ যথা, নিলিম্পাঃ 
দেবাঃ। প্গবাদিষু বিন্দেঃ সংজ্ঞায়াম্” এই বাষ্ঠিক সুত্র দ্বার৷ গবাদি উপপদ হইলে 

ধজ্ঞ| বুঝাইলে বিন্দ ধাতুর উত্তর শ প্রত্যয় হয়। যথা, গোবিন্দঃ। অবরিন্দঃ | 
৭। জুহোত্যাদিগণীয় যে দা ধাতু ও ধা ধাতু তাহার উত্তর বিকল শ প্রত্যয় হয়। 

দর্দঃ। দধঃ। পক্ষে বক্ষ্যমাণ ৭ প্রত্যয় হয়। এখানেও উপসর্গের পর হইলে দা ও ধ! 
এঈব্ধপ বলিতে হইবে । প্রদঃ ॥ গ্রধঃ। | 

৮1 এস্থলে ইতি শব্দ আদি অর্থক। “জ্বল দীপ্তো” এই ধাতু হইতে “কস গতো” 
এই ধাতু পর্য্যস্ত তৃদাদি পঠিত যে সকল ধাতু তাহাদের উত্তর ৭ প্রত্যয় হয়। বিকল্প 
পক্ষে অচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, জালঃ, জলঃ। চালঃ, চলঃ। এখানেও উপসর্গের 
পর ন! হইলেই হইবে । উজ্জ্বলঃ। « তন ধাতুর উত্তর ণ প্রতায় হইবে। এখানে 
অন্ুপসর্গ ও বিভাষার সম্বদ্ধ হইবে না। স্মবতনোতি এই বিগ্রহে অবতানঃ পদ 
সিদ্ধ হইল। 
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স্টাদ্যধ।আ'সংঅ.তীণবসাবহৃলিছুশ্সরিষশ্বসশ্চ | 
৩।১। ১৪১ । 

শ্ঠৈড্প্রসভৃতিভ্র্যো নিত্যং ণ? স্যা। শ্যৈভোহবসশ্তেশ্চাঁদন্তত্বা সিদ্ধে 
পৃথক্ গ্রহণমুপসর্গে কং বাধিভুম্ । অবশ্যায়ঃ। প্রতিশ্যায়ঃ। আঁ । 
দায়ঃ। ধায়ঃ। ব্যাধঃ। ত্ু গতৌ আড্পুর্ববঃ সম্পূর্বশ্চ । আজআবঃ | 
আ্রাবঃ। অত্যায়ঃ। অবসায়ঃ। অবহারঃ। লেহ2। শ্রেব। শ্বাসঃ। 

১০। ছুন্যোরনুপসর্গে। ভ। ১1 ১৪২। 

ণঃ স্যা। ছুনোতীতি দাবঃ। নীসাহচধ্যাৎ্ সানুবন্গকাদ্দ/নোতেরের 
ণঃ। দবতেস্ত্র পচাদ্যহ। দবঃ। নয়নীতি নায়ঃ। উপসর্গে তু। প্রদব2 | 
শ্রণয়ঃ । 

৯। শ্যাদ্্যধেতি। অনুপনর্গ।দিতি নিবৃততম্। উত্তরশুরে পুনরন্পসর্গগ্রহণাদ? এনঞ্ তৎসম্বদ্ধং বিভাষা- 

গ্রহণমপি নিযৃত্তং তাহ । নিত্যমিতি। উহ হুত্রে শু. গত।বিত্যশ্ট আত শ্যা। অ।ছ্ ইতি প্রশ্লেষো ন ভূ 

গীতে। ষণাদেশেন ন।পাততে: অচ্ছন্দাম্ান।ং বায়তি প্রতীন।ং শপাকরান্ু।ন।ং না প্রঞ্জেষেণ গ্রহণং 

ব্যাখা।ন।দিতি ভাবঃ। কংবাধিতুমিতি। অন্যথ। আতম্চোপসর্গ ইতি বিশেপবিভিতঃ কঃ স।মান্ত- 
বিভিতত্য পশ্ত বাধকঃ স্ত।দিত্যর্থঃ | ক্র গতো । প্রাচা তু হুত্রে আশ্র সংশ্র ইতি তালব্যং পঠিত 

শৃণে।ভিরাহুতন্তাদন(করম্। তপ। চ প্রযুঞ্জতে । “অনাশরবাবঃ কিমহং কদ।পি বন্ঞুং নিশেষঃ পরমন্তি 
শেষ ইতি" নৈলধাদৌ । অমরোপ্যাহ “বচনে স্তিত আশ্রব” ইন্ডি। যদি তুহত্রে অস্মিন্ শৃণোতেগ্রহণং 
স্যান্তর্থি খদেরবিতি সামান্তবিহিতমপং বাধিহ! অআ।্পূর্বকচ্ছণোতেপ্বিশেষশিহিতোঁহণ এব স্তাৎ & 
ঃথা চ আশ্রব ইতি ব্পং নত্ত।ৎ কিন্্বাশ্রাব ইতি শ্য।দিতি দিন। লেহঃ প্লেম ইতি। ইগুপধজ্ঞেতি 
কষপ্রত্যয়ে গুণে! ন শু দিতি ভাবত । ্ 

১০। ভুনেতেরিতি। টৃছু উপভ।পে ইভ্ম্মাৎ। দবতেরিতি। ছুগতাবিতাম্মাৎ। দব ইতি । 

প্্বদাবো। বনারণ্যবহ্তৌ” ইত্যমরঃ | 

৯। শ্তৈড্ ধাতু, আদন্ত ধাতু, ব্যধ ধাতু, আঙ্পুর্বক শ্রধাতু, সংপুর্ধক ক্রধাতৃ, 
'অতিপূর্বক ইণ রা অনপুর্র্বক সে! ধাতু, অবপুর্বক হু ধাতু, লিহ ধাতু, প্রিষ ধাতু, 
শস ধাতু, এই সকল ধাতুর উত্তর কতৃবাচো নিত্য ৭ প্রতায় হয়। 2৬ ও অনপুর্ববক গে! 
ধাতুর উত্তর আদস্তত্ব হেতু ৭ প্রত্যয় সিদ্ধ হইলেও পুণক্ পৃথক কথন কবল অন্ুপসর্মপুর্ব- 
কের বাধনার্ঘ। যথা, অবস্যার়ঃ। প্রাতিশ্তায়ঃ । আদ্গ্ ধাতুর উদ্দাহণ যথা, দায়ঃ। ধায়? 
ব্যাধঃ। ক্র ধাতু গতি বুঝায় । 'আঙ্পুর্বক ও সংপূর্র্বকের উদাহরণ যথা, আজাব । 
ংশাবঃ।॥ অত্যারঃ। অবসায়ঃ | অবহার?ঃ। লেহঃ। শ্রেষঃ । শাসহ। রি 

১০। উপসর্গ পুর্বে না থাকিলে ছু ও নীধাতুর উত্তর কক্ৃবাচ্যে প্রত্যয় হয় । ঘখা, 
দ্রনোতি এই বিগ্রহে দাবঃ। নী ধাতুর সাহচধ্য হেছু সানুবন্ঈী ছু ধাতুর উদ্ভরই ণপ্রত্যয় 
হয়। ভ্াদিগণীয় ধাতুর উত্তর কিন্তু "পচটুদ্যচ*” এই সুত্র দ্বারা! অচ প্রত্যয় হইবে । দবঃ। 
নয়তি এই বিগ্রহে ন্ধয়ঃ & উপনসর্গপূর্বকু হইলে গ্প্রদবঃ । প্রণয়ঃ ৷ এই প্রকার হইবে। 

ক (৫৭) 
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১১ । বিভাঁষ। গ্রহঃ | ৩। ১। ১৪৩। 

ণো বা। পক্ষেহছ। ব্যবস্থিতবিভাষেয়ম্। তেন জলচরে গ্রাছঃ। 

জ্যোতিবি গ্রহঃ। ভবতেশ্চেতি কাশিকা। তবে দেবঃ সংসারশ্চ । 
ভাবাঃ পদার্াঃ। ভাষ্যমতে তু প্রাপ্ত্যর্থাচ্চরাদিণ্যন্তাদচছ। ভাবঃ।, 

১২। গেছে ক?1। ৩। ১1 ১৪৪। 

. গেহে কর্তরি গ্রহেঃ কঃ স্যাঁ। গৃহ্বাতি ধাম্যাদিকমিতি গৃহম্। 
তাৎস্থ্যাদগ্হা দারাঃ । 

১৩। শিল্সিনি ঘুন্। ৩।১।১৪৫। 

ক্রিয়াকৌশলং শিল্পং তদ্ৎকর্তরি ঘুন্ স্তাঁ। নৃতিখনিরঞ্জিত্য 
এব। ০) নর্তকঃ। নর্তকী। খনকঃ। খনকী। অস্থকেহনে চ 

রঞ্জেরে্লোপো বাচ্যঃ। *। রজকঃ। রজকী। ভাষ্যমতে তু নৃতিখনি- 

ভ্যামেব ঘুন্। রপ্জেস্ত শিল্পিসংজ্ঞয়োরিতি কন্। টাপ্। রাজিকা। 
পুংযোগে তু রজকী ৷ 

১১। কাশিকেতি। ভ।যষ্যে ত্বেতদ্বার্তিকং নাস্তীতি তন্মতে ভ।বশব্দোহসাধুরিত্ত আহ। 
ভাধামতে ত্বিতি। 

১২। গেহে কইতি। গেহ ইতি প্রত্যায়ার্থগ্ত কণ্ঠু বিবিশেষণং নে।পপদম্। গৃহপতিনা মংযুক্তে এয 
ইতি নির্দেশ!দিতাভিপ্রেতাহ। গেহে কর্তরীতি। এতৎ স্বত্রং তু শক্যমক্তত গৃু গ্রহণে ইতি 
ভ্াদে'রগুপধলক্ষণে কপ্রত্যয়ে কৃতে গৃহশব্দস্ত সিদ্ধেঃ। ভাত্শ্যাদিতি। ভবতি হি তাৎস্থা।ত।চ্ছব্দাম্। 

মঞ্চাঃ ক্রোশস্তীতা।দৌ মঞ্চষশবেন পুরুষা অপি বাপদিশ্ঠন্তে এব গৃহশন্দে। বেশ্মনি মুখো। দারেষু 

ত্বৌপচারিক ইতার্থঃ। অভ্রেদমবধেয়ম্। গৃহশব্দে।হয়মদ্ধচ্চ[দিত্ব(ছুভয়(লঙগঃ। তত্র নপুংসকলিঙ্নো হভি- 
ধেয়বচনঃ পুংলিঙ্গস্ব বহুবচনান্ত এব। গৃহাঃ পুংমি চ ভূম্মোবেত্যমরে।ক্তেরিতি । 

.. ১৩। শিপ্সিনি ধনিতি। পূর্বেণ সাহচধ্যাচ্ছিপ্সিনীত্যপি প্রত্যয়ার্থগ্ত বিশেষণং ন তু উপপদমিত্যাহ। 
তদ্বতি কর্তরীতি। ভাষ্যমতে ত্বিতি। তথা চ ষণে রঙ্গকরজনরজঃসথপসংখ্য।নমিতি বাস্তিকং গরত্যাথ্যাতুং 

১১। গ্রহ ধাতুর উত্তর বিকলে ণ প্রাত্ার হয়। এইটী ব্যবস্থিত বিকল্প। তাহ 
দ্বারা এই হইল যে, জলচর অর্থে গ্রাহঃ, এস্কলে ৭ প্রত্যয় হইল। জ্যোতিষে 
হঃ এখানে ৭ প্রত্যয় হইবে না। তূ ধাতুর উত্তর ৭ প্রত্যক়্ হয় এইরূপ কাশিকাকার 

বলেন। ভবে! দেবঃ সংসারশ্চ । ভাবাঃ পদার্থাঃ। ভাষ্যকারের মতে কিন্ত চুরাদি 
ণিজন্ত প্রাপ্ত)র৫থ ভূ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়। ভাবঃ পদ সিদ্ধ হয়। 

১২। গেহ কর্ত। হইলে গ্রহ ধাতুর উন্তর্ ক প্রত্যয় হয়। 'গৃভাতি ধান্ত।ধিক- 
মিততি গৃহম্. ভাৎস্থ্যাৎ গৃহাঃ অর্থাৎ দারাঃ। 



কৃদন্তপ্রকরণম্। ৪৫১ 

১811 গস্থকন্। ৩।১। ১৪৬। 
গায়তেস্থকন্ স্যাৎ শিলিনি কর্তরি। গাথকাঃ। 

১৫। "শুট চ।- ৩। ১। ১৪৭। 

গায়নঃ। টিক্বাদ গায়নী। 

১৬। হশ্চ ব্রীহিকালয়োচ। ৩ ১।১৪৮। 

হাঁকে। হাঙশ্চ পট, স্যা ত্রীহৌ কালে চ কর্তরি। জহাতুযুদক- 
মিতি হায়নে। ত্রীহিঃ । জহাতি ভাবানিতি হায়নো বর্ষম্। জিহীতে 

প্রাপ্পোতীতি বা। 

তাষাকুতোক্ষম্। রঙকরজনরজ?মু কিন্বাৎ সিদ্ধং কিত এবেতে ওউণদিক ইতি । তত্র কৈয়টঃ। রজক 

ইতি। কুন শিলীতি কন্। রজনমিতি। রঞঠজেঃ ক্যনিতি ফান্। রজ ইতি । ভুরঞ্জিভ্যাং কিদিত্যমুন্ 
প্রত্যয় ইত্যাদি । ৃ 

১৪। গগ্থকনিতি। গামাদাগ্রহণেদবিশেসেহপি গে শব্দ ইতায়মেবেহ গুহতে ন তু গাড় গতাবিতি 

থকন্ প্রত্যয়ে! হি গায়ত্যর্থ বিবয়মেব শিগিনমভিধাতুং সমর্থ ইভা ।শয়েনাহ ॥ গায়তেরিতি । 
১৫। থু চেতি। যেগবিভাগ উত্তর আঅস্্রৈবান্থনুত্যর্থ;। গায়ন হইতি। আতোযুক। 

১৬। জহাতুদদকমিতি। উদ্কাদধিকং বদ্ধনাৎ। ভ।বান্ইভি॥ ভাব।ঃ পদার্থাঃ তান জিহীতে 
ইতি ওহাঙ্ গত ভূঞ্।মিদিত্যভ্য|সগ্ঠেত্বম্। 

১৩। ক্রিয়াকৌশলের নাম শিল্প । কর্তা তদ্বিশিষ্ট হইলে তাহার উত্তর ঘূন্ গ্রাতায় 
হয়। “নৃতিখনিরঞ্জিভ্যঃ এব” এই বাণ্ডিক সুত্র দ্বারা এ ঘ,ন্ প্রত/র, নৃত, খন, রঞ্জ এই 
কয়টী ধাতুর উত্তরই হয়। নর্তকঃ। নর্তকী। খনক£। খনকী। “অন্তকেহনে চ 
রঞ্জেনলোপো বাচ্যঃ” এই বার্তিক সুত্র ঘ্বারা অস, অক ও অন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে রঙ্গ 
ধাতুর ন্ক্লারের লোপ হয় । রজকঃ। রক্রকী। ভাবাকারের মতে নৃত ও খন ধাতুর 
উত্তরই ঘূন্ হয়। রঞ্জ ধাতুর উত্তর কিন্তু“্ঘন্ শিল্পিসংজ্ঞয়ো 2৮ এই কুত্র দ্বারা 
ঘৃুণ্ প্রত্যয় হইবে। তদনস্তর টাপ্ হয়। তাগ্রিকা। পুংযোগে রজকী এইক্ধপ 
হইবে। রি 

১৪। শিল্পী কর্তী হইলে গা ধাতুর উত্তর গকন্ প্রত্যর হয়। গাঁথকাঃ। ্ 
১৫। শিল্পি কর্তা হইলে গ! ধাতুর উত্তর লু/ট্ প্রত্যয়ও হয়। গারনঃ। টিত্ব 

হেতু গায়নী গুইরূপ হইবে । 
১৬। ব্রীহি ও কাল কর্তা হইলে যগাক্রমে হাক ও হাড্ ধাতুর উত্তর লুট প্রতায় 

হয়। জহাত্যুদকম্ এই* বিগ্রহে হাস্রন্বো ব্রীহিঃ। জহাতি ভবান্ এই বিগ্রহে হায়নে। 
বর্ষম। গ্রিহীতে প্রার্পাতি এই বিগ্রহ উক্ত খদ হয়। 



৪৫২ ূ সিদ্ধান্তকৌমুদদী ? 

১৭। গুচন্যন্থঃ সমভিহারে বুন্। ৩। ১1 ১৪১ 

সমভিহার গ্রহণেন সাধুকারিত্বং লক্ষ্যতে । প্রবকঃ। সরকঃ। লবকঃ ॥ 

১৮ | আশিঘিচ। ৩।১। ১৫০ | 

আশীর্বিবষয়ার্থবৃন্তেদ্দাতে।ববুন্ স্তাৎ ক্রি । জীবতাঁ জীবকঃ| নন্দ- 
তাঁও নন্দকঃ। আশীঃ প্রয়ো জু | আশাসিতুঃ পিত্রাদেরিয়মুক্তিহ। 

১৯। কন্মঘ্যণ। ৩।২।১। 

কর্ম্মপ্ুপপদে ধাতোরণ্ প্রত্যয় স্তাৎ। উপপদসমাসঃ। কুম্তং করো- 
তীতি কুম্তকারঃ। আদিত্যং পশ্যতীত্যাদাবনভিধানান্ন। শীলিকামিভক্ষা- 
চরিভ্যো ণঃ। ০। অগণোহপবাদার্থং বার্তিকম্। মাংসশীলা। মাংসকামা। 
মাংসভক্ষা। কল্যাণাচারা । ইক্ষিক্ষমিভ্যাঞ্চ। ০1 সুখপ্রতীক্ষা। বনু- 
ক্ষমা। কথং তর্হি গঙ্গাধরভূধরাদয়ঃ কম্মমণঃ শেষত্ববিবক্ষায়াং ভবিষ্যন্তি ॥ 

১৭। প্রহ্স্ব ইতি । পঞ্চমীগ্থ।নে বাতায়েন জস্। ওঃ সথগীতি যণ্। ক্ষত ইতি । তুয়ঃ সহ্চারাদ্ 
যে। হি যাঁং ক্রিয়।? পুনঃ পুনরন্ুভবতি স তত্র প্রায়েণ কৌশলং লভতে । তেন সকৃদপি যঃ সুষ্ঠ, করে।তি 
তত্র নেতি ভাব2! 

১৮। অ।শিবি চেতি । অপ্রান্তপ্রার্থনমা শী? সা ৮ গয়ে।ক্তধন্মে! প্রত্যয়ার্থঃ। ক্রি কুদিতি কক্র্থে 
বিধানাদিত্যাশয়েন,হ। আশীর্বিবয়।ধেঙা।দিন1। জীবহাদ্দিতি। জীবনং তৰ ভুয়।দিত্ার্থঃ। জীবক 

ইত্তি। স্ত্রিয়াং তু ট।প্যাশিষি বুনশ্চ নেতি নিষেবাত প্রত্যয়স্থ। দিতি ইত্বাভাবঃ। জীবকা। 
১৯। কশ্মণ্মিতি । উপপদসন।স হঠি। তত্রোপপদমিতি কন্মাদিব।চ্যকুশ্তাদিবাচকপদক্তোপপদ- 

সংজ্ঞায়ামুপণদমতিঙিতি সমাস ইত্যর্থঃ। বুস্তকার ইতি । অপি কৃতে কর্তৃকর্শণোঃ কৃতীতি যষ্ঠ্যস্তস্ 

কুস্তশন্মস্ত কারশব্দেন সমাসঃ। শেষখবিবক্ষ।/য়।মিতি । পদসংস্করপক্ষে তু ধরতীতি ধরঃ গঙ্গায় 

ধর ইতি কন্শপণি যা যঠী তদস্তেন সমাস ইতি সুলচম্। শ্তাদেতৎ। ধাতোর্বিধীয়মানস্তাণাদেঃ পর্দ- 

বিধিত্বাভাবেন সমর্থপরিভাষ।য়। অনুপস্থান।াৎ পণ্ভতি কুম্তং করে।তি কটমিতা।দাবসমর্থাদপি ধাতো- 
রণাদয়ঃ স্যরিতি চেদ্ অভ্রাহুঃ। কুস্তাড্যুপপদে বিধীরমানন্তাণাদেরপি পদ।শিতবিধিত্বাৎ সমর্থপরি- 

ভাষোপস্থানান্োক্তদে।ষঃ। উপোচ্চ।রিতং পদ্দং হ্যপপদং পদং চ সপ্তিউস্তমিতি প্রাগেবোক্তত্বার্দিতি | 

১৭। প্র স্থ, লু এই তিনটা ধাতুর উত্তর সমভিহারার্থে বুন্ প্রত্যয় হয়। সমভি- 
হার শবের গ্রহণ করাতে সাধুকারিত্ব বুঝাইতেছে। প্রবকঃ। সরকঃ। লবকঃ। 

১৮। আশীরর৫থে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে বুন্ প্রত্যয় হয়। জীবতাঁৎ এই বিগ্রহে 
জীবকঃ। নন্দতাৎ এই বিগ্রহে নন্দকঃ। আশীর্বাদ কর্তার এই ধর্ম । সম্যক্রূপে 
শাসনকর্তা পিত] মাতার এই উক্তি । 

১৯। ক্ষর্্ম উপপদ হইলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয় । ণ্উপপদ মতিঙ্” এই 
সুত্র দ্বারা উপপদ সমাস হয়। যথা, কুস্তং করোতি এই বিগ্রহ কুম্তকারঃ 1 আদিত্যং 
পশ্ঠতি ইত্যাদিস্থলে ভাষ্যকারের অনভিমত ব।লয়া অণ্ হইবে না। “শীলি,কামি, ভক্ষ্য 



কৃদন্তপ্রকরণম্। ২৫৩ 

২০*| হ্বাবামশ্চ | ৩। ২। ২। 

অণ্ স্তাৎ) কাপবাদঃ। স্ব্গহ্বায়ঃ। তন্তুবায়ঃ ৷ ধান্যমায়ঃ | 

২১। ,আজোহনুপসর্গে ক?ঃ। ৩1 ২1 ৩। 

আদন্তাদ্ধাতোরন্ুপসর্গাৎ কম্মধ্যপপদে কঃ স্যা্ নাহণ। আতো 
লোপঃ। গোদঃ। পাফ্তিত্রম। অন্ুপসর্গে কিম্। গোসন্দায়ঃ। কবিধো 
সর্ববন্ত্র প্রসারণিভ্যে। ডঃ | ০। ব্রহ্ম জিনাতি ব্রল্মজ্য; । সর্বত্র গহণাঁৎ 
আতশ্চোপসর্গে । আহ্ব | গ্রহবঃ। 

২২। স্বপিস্থঃ। ৩।২।৪। 

স্বপীতি যোগে বিভজ্যতে । স্পি উপপদে আদন্তাৎ কঃ স্যাঁ। 
দ্বাভ্যাং পিবতীতি দ্বিপঃ। সমস্থঃ। বিবমস্থঃ। ততস্থঃ | স্থপি তিষ্ঠতেঃ কঃ 
স্যাদারভ্তসামথ্যান্ভাবে। আখুনামুখানমাখুখঃ | 

২০। হ্বাবামশ্চেতি। ফ।পনাদ হাত। আঠো ন্ুপনর্গহতিপখ্রিণ্দোধ্যা। ম্বর্গহব।য় ইত্যাদি । 

হ্বেঞ. বেঞ্োরাদে চ ইভা আোমুগিতে যুক্। মই মানে মেছ প্রণিদনে অনয়ে।রিহ গ্রহণং ন 

তু ম। মানে ইত্স্ত অকশ্মকন্থাৎ। কনিধানস্ত ফলমাহ্। 

২১। আতে। লোগ ইতি । পঞ্জিত্রমিতি । পাণি অ।য়ত ইতি । ব্রৈহপলনে । গেসংদ।য় ইতি। 
অপযুক। প্রসারণিভ্য হতি। প্রসারণমিতি সাপরসারণপধ্যায়ত। জিশ।লীতি । জা বযে।হ!নৌ | আ্র্যাদিভয 

ইতি । আ।প্রতায়ে গ্রহিজোতি মন্প্রসারণে পূ্দরূপে হল ইতি দীর্ধে চ কুতে পাদানামিতি হ্রশ্বঃ। ব্রহ্মজ্য 

ইতি। ডিস্বসামর্থাদভগ্তাপি টেলেপঃ পুণেবণ কেহি সতি কিন্তাৎ সম্প্রনারণ।দে চব্রর্মজিয় ইতি স্তাং। 
আহবঃ প্রহর ইতি । কে হিনতি বচক্ষপীত্য। দিন] হব 2 সম্প্রমারণে স হ্য।ছবঃ প্রহব ইতি শ্াদিতি বোধ্যম্। 

২২। স্থপি স্থইতি। গ্ববিতি প্রতাহ।রো গৃশততে ন তু সপ্তমীবগনচনং কৃত্রিম কৃত্রিময়েঃ কৃতিমক্তৈব 
গ্রহণ।ৎ। আরম্তসামর্থয দিত । কর্তরি পুক্দেণেব সিদ্ত্ব।দিহ কপগ্তরি কুদিতি ন সন্বধ্যতে। অনিিষ্ট।শ্চ 

ও আঙ্পুর্ধক চর এই সকপ ধাতুর উত্তর অণ্ প্রতায় হয়। এই বান্তিক সুত্র অণ্ 
প্রত্যয়ের অপবাদ। মাংসশীল1। মাংসকামা । মাংসভক্ষ্যা। কল্যাণাচার।। ঈক্ষ ও 

ক্ষম ধাতুর উত্তর ৭ প্রায় হয়। স্ুথপ্র্তীক্ষা। নহুক্ষমা। তাহ! হইলে গঙ্গীধরও 
ভূধরাদিষ্পদ কিরূপে সিদ্ধ হইল ? এস্থলে কর্মের শেষস্ব বিবঙ্ষায় ইরূপ হইয়াছে । 

২০। হেব, €ব, মা এই কয়টা ধাতুর উত্তর অণ প্রত্যয় হয়। এই শুত্রে অণ্ 
প্রতায় ক প্রতায়ের বাৰক। মা, স্বর্গহবায়ং। ল্তঙ্্বারং। ধান্তমায়ঃ। 

২১। উপসর্গ পূর্বে না থাকিলে এনং কর্ম উপপদ হইলে আকারাস্ত ধাতুর উত্তর 
ক প্রত্যয়ই হয়, অণ্ প্রত্যয় হয় না। আকারের লোপ হয়। যথা, গোদঃ। 
পাঞ্জিত্রমূ। উপসর্গ পুর্বে থাকিলে কিরূপ হইবে? গোমন্দর। ক প্রত্যয় বিধানে 
সর্বত্রই সম্গ্রদারণ বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয় |০। ব্রন্দ জিনাত এই বিগ্রহে 
ব্দ্ধজ্যঃ। "ব্রহ্ম +জ্যা4ক।) সর্ধত্র গ্রহণ হেতু উপসর্গ উপপদ হইলে আকারাস্ত 
ধাতুর উত্তরও ভ প্রত্যয় হইবে। ষথা,+মাহবঃ। প্রহ্বঃ। 
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২৩। প্রষ্ঠোহগ্রগামিনি। ৮। ৩1 ৯২। 
প্রতিষঠিত ইতি প্রষ্ঠো গৌঃ। অগ্রতো গচ্ছতীত্যর্থ। অগ্রেতি 

কিম্। প্রস্থঃ । 
২৪। অন্বান্মগোভূমিসব্যাপদ্বিত্রিকুশেকুশউ্কঙ্গুমজিপুঞ্জি- 

পরমেবহিদিব্যগ্লিভ্যঃ স্থঃ | ৮। ৩।৯৭। 

স্থ ইতি কপ্রত্যয়ান্তস্যান্বকরণম্। যন্ট্যর্থে প্রথমা! ॥ এভ্যঃ স্থস্য সন্ত ষঃ 
হ্যা । দ্বিষ্ঠঃ। ত্রিষ্ঠ£। ইত উদ্ধং “কন্ম্রণি” *স্থপীতি” দ্য়মপ্যনুবর্তৃতে ॥ 
তব্রাকম্মনকেধু সুপীত্যস্য সম্ন্ধঃ ৷ 

স্বর্থে ধাতে।ঃ স্বার্থে ভাব এব । নম্বেবং খঞ্র্থে কবিধ।ননিত্যনেন গতার্থতেতি চেৎ ন। বান্তিকং 
দু সুত্রকৃতোতপ্রবৃত্তেঃ। কি যষ্ঠীতিন্ত্রেণ পাক্ষিকসমাসে প্রসস্তে উপপদমতিঙিতি শিত্যসম।সার্খ- 

মিদম। অতএব লুডন্তেনাহস্থপদবিগ্রহমাহ। আখুন।সুখানমিতি। নন্বেবং ঘঞ্এ৫ধে কবিধানে 
স্থান্নাপাব্যধিহনিষুধ্যর্থমিতি বাস্তিকে গ্থশ্রহণং ব্যর্থমিতি চেদ্ অত্র । অকর্তরি ক।রকে বিধানার্থং 
তন্ত্র স্থাহগ্রণমিতি । আখুখ ইতি । স্থা ইত্যস্ত কে পরে আতো লে।প ইত্যালে।পঃ | উদ: স্থাস্তস্তোরিতি 
উদ্ঃ পদন্ত খঃ উদ! দত্ত চত্রম্। অত্র প্রাচা আধুখং বর্তত ইতি নপুসকে পঠিতং তদুপেক্ষ্যমিতি 
মনোরমায়।মুস্তম। ভাঁষা।দৌ সন্দত্র পুংলিঙ্গসৈব উদাহৃতত্বাৎ। লু[ঃ কর্তরি মনিজ্ ভাবে কঃ কি্ধো 
প্রাদিতোহম্তত ইত্যনরকোষে ভাবে কন্ত পুংস্বিধানাদ্ ভাবেন পণকচিদ্তো হস্ত ইতি শপুংসকবিধ।নে 

কম্ত পধ্য্দ।সচ্চেতি নণকচিস্ত্য ইত্যত্র চকারইত্যস্ত । স চেৎ নখাণণ্চ কণ্চ চিচ্চ নণকচিতস্তেভ্যো হন 
ইতি বিগ্রহ। 

২৪। অশ্বান্বেতি। কপ্রত্যয়ন্তেতি। তেন ভূমিস্থিতং গোস্থ।নমিত্যাদৌ। নেতি ভাবঃ। প্রাচা ভু 

স্থন্য সন্তেতি ব্যাখ্য(তবো স্থঃ সম্তেতি ব্যাখ্যাতং তদাকরবিরোধেন কপ্রতায়াস্তশ্তেত্যধাহৃত্য ব্যাখ্যেয়ম্। 

ঘিষ্ঠঃ ত্রিষ্ঠ ইতি। ছয়ে।ক্তিঠভীত্য।দি বিগ্রহ এবমন্বষ্ঠঃ আব: গোষ্ঠঃ ভূমিষ্ঠঃ সব্যষ্ঠঃ অপষ্ঠও 
বুষ্ঠঃ শঙ্কুষ্ঠঃ অনুষ্ঠ: মঞজিষ্ঠ: পুথিষ্ঠঃ পরমেষ্ঠঃ বহিষ্ঠঃ দিবিষ্ঠ অগ্রিষ্ঠঃ । 

২২। পনুপি” এইটী যোগবিভাগ করিতেছেন। স্থবস্ত উপপদ হইলে আকারা্ত 
ধাতুর উত্তর ক-প্রত্যয় হয়। যথা, দ্বাভ্যাং প্বৃতি এই বিগ্রহে দ্বিপঃ | সমস্থঃ ৷ বিষমস্থ 
স্ুবন্ত উপপদ না হইলে স্থাধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। ততঃস্থঃ। আরম্ত সামর্থ্য হেতু 
ভাঁববাচ্যে ক প্রত্যয় হইবে । আখুনামুখাঁনমাখুখখঃ | 

২৩। অগ্রগামী অর্থে প্রতিপূর্ববক স্থাধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হয়। প্রতিষ্ঠত এই 
বিগ্রহে প্রষ্ঠো গৌঃ। অগ্রতে। গচ্ছতীত্যর্থ:। যেখানে অগ্রগামী অর্থ না হইবে, সেখানে 
কপ্রতায় হইবে। যথা, প্রস্থ । 
২৪1 স্থ এইটী কপ্রত্যয়ান্তের অন্থকরণ, ষষ্ঠার্থে প্রথম1। অস্বা, অন্ব, গো, ভূমি, 

সব্য, অপ, দ্বি, ত্রি, কু, শে, শঙ্কু, অঙ্ু, মঞ্রি, পুঞ্জি, পরমষে, বর্হি, দিবি, অগ্মি এই 
সকল শবেদ উত্তর কপ্রত্যয়ান্ত স্থাধাতুর সকারের ষত্ব হয়। দ্বিষ্ঠঃ। ত্রিষ্ঠঃ। ইহার 
পর “কর্ম্মণি” পপি” এই ছইটা স্থত্রের অনুবৃত্তি হইবে। তাহার মধ্যে অকর্ক ধাতৃতে 
পক্ৃপি” এইটার সম্বন্ধ হইবে। 
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২৫1 তুন্দশোকয়োঃ পরিস্জাপনুর্দোঃ। ৩। ২।৫। 
তুন্দশোকয়োঃ কন্মণোরুপপদয়োরাভ্যাং কঃ স্যাৎ। আলম্তন্থখা- 

হরণয়োরিতি বন্তুব্যম্ ০ ০। তুন্দং পরিমাগ্রতি তুন্দপরিম্বজোহলসঃ। 
শোকাপন্ুুদঃ । সুখন্তাহ্ | অলসাদন্যত্র তুন্দপরিমার্জ এব। যশ্চ 
ংসারাসারস্বোপদেশেন শোৌকমপনুদতি স শোকাপনোদঃ। মুলবিভূজাদ্দিভ্য 

€ক) উপসংখ্যানম্ ।০।| মুলানি বিভুজতি মুলবিভূজো রথঃ। আকৃতি- 
গণোহয়ম্। মহীধঃ| কুধ্রঃ। গিলতীতি গিলঃ। 

২৬। প্রেদাজ্ঃ। ৩। ২। উড । 

দারূপাড্জানাতেশ্চ প্রৌপস্থষ্টাৎ কন্মথুপপদে কঃ স্যাৎ। অণোহ- 
পবাদঃ। সর্ববপ্রদঃ। পথিপ্রজ্ঞঃ। অনুপসর্গ ইত্যুক্তেঃ প্রাদন্যম্মিন্ 
স্পিন কঃ। গোসন্প্রদায়ঃ। 

২৫। আভ্যামিতি। পরিমৃজ্জাপনুদেরিতাত্র পঞ্চম্যর্থে বঠীতি ভাব। তুন্দপরিমৃজ ইতি । 
অত্র স্বজেরজ।দ।ৰিতি বৈকলিকী বৃদ্ধির্যবস্থিতবিভাষয়! নেত্যেকে। স্যদেবেত্যন্তে । মুলবিভূজাদিত্য 

ইতি। তাদর্ঘ্যে এষ! চতুর্থী মূল বিভূজ।দিসিধার্থমিত্যার্থঃ | 
২৬। প্রেদাজ্ইতি। গাম।দ।গ্রহণেঘ্ববিশেষা দাহ । দরূপাদ্দিতি। পথিপ্রজ্ঞ ইতি । পস্থানং প্রকর্ষেণ 

জানাতীত্যর্থ:। প্রাদস্থশ্সিন্নিতি। প্রশব্মাত্রেপপদ্দে অন্ত সুত্রস্ত চরিতার্থত্বাদুপসর্গস্তরে সতি 
আতো1ইনুপসর্গ ইত্যনেনাপি ন ভবতীতি ভাবঃ। গোসংখ্য ইতি । |: সঞ্ষ্টে ইতি বিগ্রহঃ | চক্ষিওঃ 
থা। ঞ খ্য প্রকথন ইত্যন্য তু সংপূর্বস্ত প্রয়োগো নাতি ম্ভামক।র:। সাবিধ|তুকম।ত্রবিষয়ে।হসৌ। 
ধাডুরিতি চ মনোরমাদৌ স্থিতস্। 

২৫। তুন্দ ও শোক এই ছুইটী কর্ম উপপদ হইলে পরিপূর্বক মৃজ-ধাতুর উত্তর 
এবং অপপুর্বক নুদধাতুর উত্তর যথাক্রমে আলস্য ও স্ুখাহরণাথে” কপ্রতায় হয়। 
যথা, তুন্দং পরিমার্টি এই বিগ্রহে “তুন্দপরিমূজঃ অলসঃ। শোকাপন্থদঃ সুখস্তাহর্তা। 
অলস ভিন্নার্থে তুন্দপরিমাঁজ্জ: এইরূপ হইবে। যেব্যক্তি সংসারের অসারত্ব উপদেশ 
দ্বারা শোকের অপনোদন করে, তাহারই নাম শৌকাপনোদ। এস্থলে পর 
শব্দের উপসংখ্যান হইবে। মুলানি বিভুঞতি এই বিগ্রহে মুূলবিভুজো রথঃ। এইটা 
আকৃতিগণীয়। মহীপ্রঃ। কুঞ্রঃ। গিলতি ইতি গিলঃ। 

২৬। কর্ম উপপদ হইলে প্রপুর্র্ণক দা ও জ্ঞধাহু উত্তর কন বাঁচ্যে কপ্রতায় হয় ঃ 
এইটী অণ্ প্রত্যয়ের অপবাদ। যথা, সর্ব প্রদঃ | পথিপ্রজ্ঞ; ৷ সুত্রে অনুপসর্ণ এই পদেব্র 
প্রয়োগ থাকানে প্র ভিন্ন অন্ত উপসর্গ ও স্ববস্ত উপপদ হইলে কপ্রত্যয় হইবে ন। 

যথা, গোসশ্প্রদায়ঃ। 

(ক) মুলবিভু্গ, নখমুচ, কাকগৃহ, কুমুদ, মীস্র, কুক, গিল, আকৃতিগণে।হয়ম্। 



৪৫৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

২৭। সমিখ্যঃ। ৩1 ২।৭। 

গোসংখ্যঃ। 

২৮। গাপোষ্টকৃ। ৩।২1৮1- 
অনুপস্থষ্টাভ্যামাভ্যাং টক্ ব্যাঙ কর্ম্প্যুপপদে । সাঁমগঃ। সামগী। 

উপসর্গে তু সামসঙ্গায়ঃ। পিবতেঃ স্বরাশীধেবারিতি বাঁচ্যম্ | ০। সুরাপী। 
পীধুপী। অন্যত্র ক্ষীরপা ব্রাঙ্গণী। সুরাং পাতি রক্ষতীতি সুরাপা। 

২৯। হরতেরনুদ্যমনেহচ্। ৩। ২। ৯। 
অংশহরঃ 1 অনুদ্যমনে কিম্। ভারহারঃ। শক্তিলাঙ্গলাঙ্কুশতোঁম- 

রযগ্িঘটঘটীধনুহষু গ্রহেরুপসংখ্যানম্ 1০1 শক্তিগ্রহঃ। লাঁজলগ্রহঃ। 
সুত্রে চ ধারার্থে। ০। সুত্রশ্রহঃ। স্তর সুক্রং কেবলমুপাদন্তে ন তু ধারয়তি 
তদ্রাণেব। সুত্রগ্রাহঃ ৷ 

ক ০ পর পল অজ ০ শশী শি রি রি নিলি উরি ১৭ নু শপ জজ ৮ পা শীট শপ পপ ক শী পাশ ক পাপা পাপা শা রত জজ কাজা 

১ 

২৮। গ।প।&গিতি ইহ গামাদাগ্রভণেষবিশেসেইপি গাঁয়তেরেন গ্রহণং ন তু গাঙ্ গতো গা সুতো 
ইতানয়েঃ অনভিধানাৎ। সামগঃ সামলীতি। এহেন টক? কিস্তমাঁলোপার্থ টিন্বং তু ডীবর্থামতি 
ধ্বনিতমূ। প্রজ/য়াধিকরাটকঃ প্রভায়তেন প্রত্ায়: পরশ্চেতি ধাতেোঃ পর এব শ্ঞাদিতাদাস্তো 
টকিতাবিতান্তাত্র আশঙ্কৈব নাশ্টীতি বোধাম্। সামসঙ্গ।য় ইতি । কর্খ্ণাণি সতি আতে! যুগিতি যুক্ । 

পিবতেরিতি। লুরখ্িকরণ।লুপ্নিকরণয়োরিতি পরিভাষ।লব্ার্কখনমুপপদপরিগণনং ভু বাচনিকমেব। 

ল্দীরপেতি । জ্গদীরং পিবতীভা।তে।হুনুপনর্গে কঃ শল্তীতি । ঘটগ্রঠণেনৈব সিদ্ধে ঘটাগ্রহণং লিঙ্গ বিশিষ্ট- 

পরিভাষ।য়। অনিত্যজ্ঞাপনার্ধং তেন মদ্ররাজ্জীত্যর টচ্। তেন দ্বিন্ভীভ্যপ ইত্যর দ্বিষৎপরয়োরিতি 

খচ নেতি দিক । 

২৯। কবচহর ইতি । কবচোদ্যমনং ঞ্রিয়ম।ণং সন্তাব্যমানং বা বয়ে! গময়তভি তেনাসত্যপি 

কবচগ্রহণে কবচহর ইতি ভবত্যেব। | 
শপ পাশ সপ পাপা আপ আপস জী সস এ, পপ (৮৪৬৮ 

২৭। সুনস্থ উপপদ হইলে সংপুর্ব্বক খ্য। ধাতুর উত্তর কতৃ্ধাচ্যে কপ্রত্যয় হয়। 
যথা, গোসংখাঃ | 

২৮। কর্ন উপপদ হলে এবং উপসর্গ পূর্বক না হইলে গা ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় 
'হয় । যথা, সামগঃ। সামগী। উপসর্গ পুর্নাক হইলে যথা, সামসর্গারঃ ৷ স্থরা অথব! 
শীধু শব্দ উপপদ হুইলে পান বাচক প1 ধাতুর উত্তর টক্ প্রতায় হয় ।০। স্ুরাপী। 
শীধুপী। অন্য শব্দ উপপদ হইলে হইবে না। ক্ষীরপা ব্রাঙ্গণী। স্ুরাম্পাতি রক্ষতি 
এই বিগ্রহে স্থুরাপা এইরূপ পদ্দ ও হইবে। ূ 

২৯। অনুদ্যমনার্থে হৃ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, অংশহরঃ। উদ্যমনার্থ 
বুঝাইলে ভারহাবঃ এইরূপ হইবে ॥ শক্তি, লাঁঙ্গল,অস্কুণ, তোমর, যষ্টি, ঘট, ঘটা, ধন্গুষ্ 
এই সকল কন্্ম উপপদ হুইলে গ্রহ ধাতুর উর অচ্ প্রত্যয় হস। যথা১,-শক্তিগ্রহঃ | 



কান্ত তকরণ স্ । 5৫৭ 

৩০১ বয়দসিচ। ৩।২। ১০ 

উদ্যমনার্থং সুূন্। কবচহরঃ কুমারও । 

৩১ । *আডিতীচ্ছীল্যে । ৩।২। ১১। 

পুষ্পাণঢাহরতি তচছীলঃ পৃপ্পাঙগরঃ ৷ তাচ্ছালো কিম্। ভারহারঃ । 

৩২। অহ? । ৩।২। ১২। 
অহতেরছ্ স্যাৎ কম্মথাপপদে । অগণোহপবাদঃ। পুজার জাহ্ধণী। 

৩৩ | স্তন্বকর্ণয়ো রমিভপো2 1 ৩। ২। ১৩। 

হস্তিসূচকয়োরিতি বক্তবাস 1০1 অত্ন্বে রমতে স্তন্বেরমো ভস্তী। 

তত্পুরুনে কতীতি হপদন্ত।দিতি বাডেরলুকু। কর্ণেজপঃ সুচক2। 

৩৪ | শমি ধাতো? সংক্ঞায়াম। ৩। ২। ১৪। 

শন্তবঃ | শংবদঃ। প্ুনর্ধাতুগহণং বাধকবিবয়েহুপি প্রবুক্যর্থম্ । 
কুঞ্জ হেত্বাদিষু টো ম। ভূঙহ। শঞ্ধর। নাম পরিব্রাজিক1 ভচ্ছাল।। 

৩৩। হস্তিশ্চিকযোরিতি। অশ্যর তুশ্ন্বে রম্তা। কর্ণে উপিভা। 

৩৪ শমি ধতো রাত । শাম উগপদ্দে দ1ভুখ।এাত মংজ্্ায়মচ্ প্র।২। পুনর্ণতুগ্রহণমিতি । অসতি 

ধাতুগ্রহণে শমিসজ্ঞায়।মিত্য(লকশত। শঙ্তবহ শখদঃ। বূকো হেতু হাচ্ছালে)তাল্গ[বকাশহ। আদ্ধকরঃ। 

শন্কর ইতাত্রোডয় প্রসঙ্গে পরা ওর স্তাহ। ধাতুগ্রহণে কৃন্ডে তু ভত্মামগ/।াদজেব ভপতি। তদ।হ 
শহ্কর। ন।মেত্যা দি । 

লাঙ্গলগ্রহঃ | স্থত্র কর্ম ও উপপদ হইলে  ধারণার্থে এ গ্রহ  ধাড়র উত্তর অচ পীভাগ ভ্য়। 
ত্রগরহত। যেশ্ছলে সুত্র কেনল গ্রহণমাত্র ফরিতেছে, কিন্তু শ্বানত্রণ করিতেছে ন। এইনূপ 
অর্থ বুনইবে, সেস্থলে অণ্ প্রত্যর হইবে । স্এগ্রাহঃ | 

৩) উদ্যম ও বয়ঃক্রম অর্থ বুঝাইলে এবং কণ্ম উপপদ হইলে হঞ্ ধাতুর উত্তর 
অচ্ প্রত্যয় হয়। উদ্যামনার্থ এই ক্ুত্র। বথা, কবচহরঃ কুমারঃ। 

৩১। কর্ম উপপদ হইলে এবং ভত্ীলার্গ বৃম্মাইলে আও্পুর্ধক এ ধাতুর উত্তৰ 
অচ প্রতান্স হয়। পুম্পাণ্যাহরতি তচ্ছীলঃ এহ নিগ্রহে পুম্পাহরঃ। তৎশীলার্থ না 

বুদ্ধাইলে অচ্ প্রত্যয় হইবে ন।। ভাঁরহারঃ | ৫ 
৩২। কর্ম উপপদ হইলে অহ্ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। এই স্থত্রটী অথ 

প্রত্যয়ের বিশেষক । পুজাহ। ত্রাঞ্গণী । 
৩৩। হু্ত্রী ও সুচক অর্থ বুঝইলে এবং যথাক্রমে স্তহ্থ ও কর্ণশন্দ উপপদ লে 

ষথা ক্রমে রম ও জপ ধাতুর উত্তর অচ প্রত/র হয়। যথা স্তষ্বে রমতে শ্তশ্বেরঘে। হস্তী। 
“ততপুরুষে কৃতি বহুলম্* এবং “হলদও]২৮” এই দুই স্থত্র দ্বারা বিকলে ডির অলুক্ হয়। 

কর্ণেদপঠঞচকঃ। 

ক (৫৮) 



৪৫৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী'। 

৩৫। অধিকরণে শেতেঃ। ৩1 ২। ১৫। 

খে শেতে খশয়ঃ। পার্শখাদিষপসংখ্যানম্ 1*)  পার্খাভ্যাং শেতে 
পার্খবশয়ঃ। পুষ্ঠশরঃ 1 উদরেণ শেতে উদরশয়ঃ। উত্তানাদিষু কর্তৃষু। ০ । 
উন্ভানঃ শেতে উন্ভতানশয়ঃ। 'অবমুদ্দশয়ঃ। অবনতো মুর্দা যস্ত ম অবমুদ্ধা ৷ 
অধোমুখঃ শেতে ইত্যর্থঃ। গিরোৌ ডশ্ছন্দসি। ০। গিরোৌ শেতে গিরিশঃ | 
কথং তহি “গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা স্থকেশীতি”। গিরিরস্তাস্তীতি 
বিএহে লো মাদিত্বাচ্ছঃ | 

৩৬ | চরেষ্ট?। ৩1 ২। ১৬ 

অধিকরণে উপপদে । কুরুচরঃ। কুরুচরী। 

৩৭। ভিক্ষাসেনাদায়েযুচ। ৩।২।১৭। 

ভিক্ষাং চরতীতি ভিক্ষাচরঃ। সেনাচরঃ। আদায়েতি ল্যবন্তম্ | 
আদায়চরঃ । কথং “প্রক্ষ্য শ্থিতাঁং সহচরীমিতি”। পচাদিধু চরড়িতি পাঠাৎ। 

৩৫। অনধিকরণার্থমুপসংখ্য।নমিতি দর্শয়তি পাশ্বাভা।মিত্য।দিন|। 
৩৬ কুব্চপ ইন্দি। কুরুপু দেশেধু চর তাট তীতার্থ2। 

৩৭। ভিক্ষাসোনত্তি। অনধিকরণার্থ আরম্তঃ | ভিক্ষাং চরতীতি । চরতিরত্র চরণপুপধকে অধ্জনে 

বর্ততে চরণেন ভিশ্গমজ্জুয়তীভ্যর্থ:। নেন।চর ইতি । সেন।ং চরতি প্রবিশতীত্যর্থঃ। পচাদিখিতি। 
টবিধানং তু উপপদম[তিভিতি নিিদিউাটি । ১হচরঃ। সহচরীতাত্ তু সগ্নঘ্পতি বৈকঙ্গিকঃ সমাসঃ। 

৩৪ । শম্ শব্দ উপপদ হইলে এবং সংজ্ঞা! ক বুঝাইলে ধাতুর উত্তর অচ্ প্রতায় 
হয়। ধাতুর উত্তর অচের সিদ্ধি থাকিলেন্ পুনবার ধাতুর গ্রহণ বাধক বিষয়ে 
প্রবৃত্তির নয । কৃএঃ ধাতুন উত্তর হেতু প্রভৃতি অর্থে ট-প্রত্যয় না হয় এই জন্য ধাতু 
গ্রহণ। যথা, শঙ্কর। নাম পরিবাজিক। তচ্ছীলা । 

৩৫। খশব্ধ উপপদ হইলে শী ধাতুর উত্তর অচ প্রত্যয় হয়। যথা, খে শেতে 
খশয়:। পার্খাদি শব্দ উপপদ হইলেও শী ধাতুর উত্তর অচ্ প্রতায় হয় । ০1 যথা, 

পার্খাভ্যাং শেতে পার্খশয়ঃ। পৃষ্ঠশয়ঃ। উন্তানাদি কর্তা উপপদ হইলে শী ধাতুর উত্তর 
অচ্.প্রতায় হয়। যথা, উত্তানঃ শেতে উত্তানশয়ঃ ৷ অবমুদ্ধণয়ঃ। অবনতে। মুদ্ধা যস্ত 
সঃ অবমুদ্ধী অধোমুখঃ শেতে ইত্যর্থঃ। বেদে গিরি শব্দের পর শীধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয় 
হয়।' গিরৌ। শেতে গিরিশঃ । “গিরিশমুপচচার প্রতাহং স। জুকেশী”। এস্কলে কিরূপে 
গিরিশ পদ সিদ্ধ হইয়াছে? এস্থলে গিরিরস্তান্তি এই বিগ্রহে "লোমাদিত্বাচ্ছ* এই সুত্র 
দ্বারা ছ-প্রত্যয় হইয় সিদ্ধ হইয়াছে। 

৩৬। অধিকরণ উপপদ হইলে চর ধাতুর উত্তর ট. প্রত্যয় হয়। যথা, কুকুষু চরতি 
এই বিগ্রহে কৃকুচরঃ। কুরুচরী। ৯০ এ 



কদন্তপ্রকরণম্। 9৫৯ 

* ৩৮। পুরোহ্গ্রতোহগ্রেষু সর্তেঃ শি ৩1 ২ ১৮। 

পুরস্সরঃ । অগ্রতস্সরঃ। অগ্রমগ্রেণাগ্রে বা সরতীত্যগ্রেসরঃ | 
সূত্রেহগ্রে ইতি এদন্ততবমপি নিপাত্যতে । কথং তহি “যৃথং তদগ্রসরগর্বিবত- 
কৃষ্ণসারমিতি”। বাহুলকার্দিতি হরদত্তঃ। 

৩৯। পুর্বে কর্তরি। ৩। ২। ১৯। 

কর্তৃবাচিনি পুর্ববশব্দে উপপদে সত্তেষ্টঃ স্যাৎ। পুর্ববঃ সরতীতি 
পুর্ববসরঃ। কন্তরি কিম্। পুর্ববং দেশং সরতীতি পুর্ববসার2। 

৪০ | কুঞ্জো হেতুতাচ্ছীল্যানুুলোম্যেু। ৩। ২। ২০। 

এষু দ্যোত্যেধু করোতেষ্টঃ স্যাঁৎ। অতঃ কৃকমীতি সঃ। যশস্বরী 
বিদ্যা । শ্রাদ্ধকরঃ। বচনকরঃ। 

৪০ | কৃ? উতি। হেতুরিহ লৌকিকে। ন তু হয়ে নকো! হেতুশ্চেতি কপ্রিমঃ কেবলে কুপ্তি 

তদসগ্তবাৎ। দো(তোধিতি। ন তু বাচোধু কণডরি কুদিতান্ত বাধাপত্তেরিতি ভাবঃ। হোেত্বাদ্দিযু 
ক্রমেণে।দাহরতি। যশস্কপীতা।াদ।  এধু কিম্। কুনম্তক।র। ভহ প্রসিষধতরতাদ ছ্বানুবক্ে।হপি 

করে।তিরেব গৃহাতে ন তু ধঞ্ু হিংসায়ামিতি। হেতডুঃ কারণম্। আ।গুলে।ম্যমার।ধ্য চিন্রান্বর্তীনমূ। 

৩৭। ভিক্ষা, সেনা ও আদায় শব্দ উপপদ হইলে চরধাতুর উত্তরট- প্রায় হয়। 
যথা, ভিক্ষাং চরতি এই বাক্যে ভিক্ষাচরঃ। সেনাচরঃ। আদায় পদটী” আওপুর্ন্নক 
দ1 ধাতুর উত্তর লাপ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে। মাঁদার়চরঃ 1 “প্রেক্ষ) স্থিতাং সহচবীং”এস্লে 
সহচরা শব্ধ কিরূপে সিদ্ধ হইল? এস্থলে পচাদি ধাতুর উত্তর চরট প্রতায় ইয়াছে। 

৩৮। পুরোঃ অগ্রতঃ ও অগ্রে শব্দ উপপদ্দ হইলে স্য ধাতুন্ন উত্তর ট-প্রত্যয় হয়। 
' ষথা, পুর:সরঃ । অগ্রতস্সরঃ | অগ্রভঃ অগ্রেণ অগ্রে বা সরতি এই পিগ্রহে অগ্রেলরঃ। 

স্থত্রে অগ্রে এইরূপ যে প্রয়োগ আছে, উহ! একাবান্ত শিপাতন সিদ্ধ। ১ 

তদগ্রসরগর্বিতকঞ্জনারম্” এস্থলে অগ্রসর পদ বাহুলক হেতু সিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ 

হরদভ্ের মত। ০ 
৩৯। কর্তৃবাচক পুর্ব-শব উপপদ রর স্য ধাতুর উত্তর ট-প্রাতায় হয় । পূর্ব্বঃ 

সরতি এই বিগ্রহে পূর্বসরঃ। যেখানে কর্তৃণাচক না হইবে, সেখানে কিরূপ হইবে । 
পূর্বং দেশং্দরতি এই বিগ্রহে পুর্বদরঃ পদ নিদ্ধ হইল । 

৪০। হেতু, তাচ্ছীপ্ল্য ও আনুলোম্য এই সকল অন্র্থ কৃএং ধাতুর উত্তর ট-প্রত্যয় 
হয়। “অতঃ কৃ কমি এই সুত্র দ্বারা সআগম হইবে। যথা, যশস্করী বিদ্য।। 
আদ্ধকরুঠ। বচনকল্ধ;। 



এখ কু ঞুম্টঃ স্যাজ। আভেন্থাদাবপি! দিবাকরও। বিভাকর?। নিশাকরঃ ॥ 

কঙ্(দিহ্াজি সঃ ভাঙ্বও | ব্রত লকশ্প্রল্য ₹বগলার্ে সংখ] 

পেক্গয়। পথগ গুণম্ 1 লিপিলিপিশানদী গলাবেো | সংখ্যা এককরও । 

দিকরঃ। কপপাদিহাদন্দুরঃ । শিশি তর স্মাসেতন দরপদতহ্ম্য৮ ইতি যত্বম.। 
ধন্সদূপ। আরুদরঃ। কিংঘিততদুভখ কুখেগ5 স্িধানশিতি বাঞি ওকম্ 

কিঞ্কর!। যতকরা। তঙকর।। ভেঙাাদে। উৎ বাপি গরঙ্গাদঢ। ক 
ডীন। কিন্গরী। 

৫৮ ৬. রি রর ক শন পুশ রঃ নিজ / ইশ লে শর ৭৬৮ স্ 55 ৬.২ রত রাও জু লজ; ওসি চি এ শা ভা 2 জর 

১ দিব।বিত প্র তাদি। শক স্পুক্যাতিতিিন নত সমাস দা 5৩৪ দুদিে। সন হশশানাত অিদগিন শু 

এহন খ)পামাত তর ছএ154 1 শ্ি2ন প লি হত ভি জিও হু লিল হত * নাগাদ লু 

সি সত রঙ ছা রা নু ৮ ও এরিভিিটি জজ চা চিযাে- রী এ কপ শির পৃ হু 

ব্যননহশ ধন শপরত তা 2 ঠক রত পিপাক টি তান টিটি গিরিশ পিক তাহা স্থাদাশিহামাতি। 
1 ৭ ৮ 2 ঁ ;]17 1251 [পে পানে সর ৪৪ ৯) ৫7 টিযিন পরীর শত এ টা কে দক 551 পিবা দানা 515 ৃন্বগিহত। দিনাডিহা সাঃমারিভগাদাপিব বিবাশনপ্ত শু 

শিথু়ে এঞ্জিনৎপ্র হাত আলাহন কশদ শ্ণানিচিগদাত শামি টিন | কর থা কার শ্রজাদিহাদণ। 
করং করো 115 বরকত দাবিবানত আিংকির, ভি তি বালি কচত ভা চিক; কতক চিরিক 

ক্ষেএকবট জগে।করা লওকরিং ভি | পাহিবাসতি। £কযঠদরদহ্থাকিরিতিত্যান্ডান | মানব হ্টিরিয়ু, 

মিহা(হ | খুংমাগে আধ়ািত | নন আসক্তভাক্ হেব পুজার 5 এব ভবাতি তেন 

কিংকরশশীলা কিকিনাভাগপম হল হটিত তনাদজান । টিতে বাবিশঙাত পাদবিপ্রতিলেপশ্ নিশ্সিলহা 
শ্যো৩ ভাব খুদ্তি, ক পনদ গবদপু মণল! পাদ! পাকি, করিষ্যন গত দিবাশিভ্েতান্সিন জে 
কিনাদিপহণনপণায় পঙাবার কায এস] এ্খা হাতি গত হাহ াতিকম াখনেৰ তত্তাশয়?। 

অন্মন্পত্ষ কঙ্জণানণত বাবিহা চা াখা।নদং বচলা হক রিবিবহ্ায়া পণহা্ন পানাচত | তেন পুংযোগং 

[পনাগি [কিতা আগার প্রাসসাবিবক্গামাত বদ] উন । কিংসিনুদহবনে ত প্রক্রিয়ায়।ং 
বিকলোঙ্িপ্াকরবিরুদধ হাহ কাখশাবে এপি গলে দক | ন চাঁগভালে |দলাবিভেতি ঢঃ স্তার্দিতি, 
হাম! কুত়ে কিমান গহশ।তাণয়শতে এপভু|দিটিকক' নদ পণ কুছ (কেম।দপেনয়ন" ম।ন্ত্িতি 

প্রোটে দেন প্রক্রিয়।শগ্তঃ শরণ ৪? হাত জিলা তথ চ হেহাদাবিবন্ষ।য়া” কিংষন্দিতি বাত্িকেনাচ, 
তথিবঙ্ষায়াং তু পরদাট উঠি শিষ্যানশেদে ব্যাখ[ভেদাৎ ফলিহহ নিকপমা শ্রত্য প্রক্রিয়ায় মন্ছেতি 

17 1ক্তমিতি স্বিতস্ত গঠিঃ সমথনী য় । 

৪১ 1 বিনা, বিভা, নিশা, প্রভা, ভার, জার, আন্ত, অনল, আদি, ব্ভ, নান্দী, 

কিম, লিপি, গিবি, বলি, ভন, কন্ঠ, টিন, ক্ষেন, সংখা, লঙ্না, বাছু, অহঃ, ষখ, 
তত, পন্থঃ ও অরুষ্ শন উপগদ হনে কুঞ্জ াভুপ উত্তর ভেতু, তাচ্ছাল্য ও আন্ুলোমা 

ভিন্ন অন্য অর্থেও কর্তবাচ্যে উ-প্রত্যয় হয়। দথা, দিবাকরঃ | পরবিভীকরঃ | নশাকরঃ । 
কঙ্ক'দণণের উত্তর স প্রন্যঘ হয়, এই সুরক্মবণ করিলেন । ভাস্করঃ। বছুকরঃ। 



শল্ল পিকরণস । ন৬% 

"২1 কল্সাণি ভতোৌ । ৩ ২1 ২ছি। 

কশ্মশান্দে উপপদে করোতেস্টঃ স্টাঙ | বশযকবে। ভতকঃ । 

কম্মকারোহন্যঃ |, 

৪৪1 মশব্দক্পোককলহগাপ। বৈরচাটনএমন্পাদেখ। তাখহ৩। 
০.৬ _. রা 2৬১৬ ৮42৮ ০5147 রে এষ কৃঞস্টো ন। হেঙ্গাদিষু প্র প্ুঃ প্াতিযিপাতে । শব্দকার ইত্যাদি । 

৪8৪ । ব্রম্বশকুতোরিন্। ৩1 হ। ২ । 
এ 

বীভিবশস/য়।রিতি বনাম 1০1 পবা বাডিত। শকুত্করিননতস 

লাঙিবতসযোত কিম শ্ন্সকারত । শকাগব রূহ | 

351 কহিণি পাল 5 ৮: 2 লি আনম | শ্লরন্ী পুন কম্মগহন। স্বসপাপযতে ত]হ 

বশ্ুশুণ ভি | 

4৩1 আ্র্থকৃর্রিটিতা তরি) হা নি সুজ জুই প্ররলর কু ভিসার নে ু বগীদমদ্াদাভূমু। ক 

বভশ/পর পিপুলতা অর্থে মুখ্য ঠকন্ধ হয় না বনিছা পুথক গহশ ঈইয়ন্ছে। লিপিও 
1." পণ শর্ধ পনায়বাচক। ম্খাপাচিক লনা, কন) ছ্িকর ইতভাদি। কঙ।দি 

প্ান্ত নত বলিয়া হর এস্সলে ম হইরাছে। অনান হইলে আন্নুর গদস্থু কও ধান 

উওর নিত্য স আগমন হয় এপ শী সকারের ঘন হয়। বণ, পঙফরঃ | সআকুদপহ | 
কিং, নত, তহ ও বহু শন উপাগদ হইলে কু ধার উত্তর আট প্রহার হয়, এইটা বাতিক 

সুত্র। বঙ্গ, কিস্করা । মতকরী। তিহকরা। ভে, পাগলা ৪ আন্মলোন্ অর্থে 

টউ-প্রনার ন! ৪ অচু প্রভায়ছ হইবে এবং পুহধোপে উহ উত্তর ছাদ প্রভ্যয় হইবে। 

যখ।, কিস্কী | 
৪২। কর্দশন্দ উপ হইলে 1 কধাতৃন এ কলা তি অর্থাৎ বেতন "অথ 

বুঝাঁইলে ট-প্রতার হয়। সথাঁ, কর্মীকলো ভূতক,। কথ্মকার এস্থলে কর্ম শব্দ পুর্ব 
ক-ধাতুর উন্তর ঘঞ্ প্রথার ৬ইয়াছে। পু 

৪৩। শন্দ, শ্রাক, কলভ, গাগা, নৈর, ঢাট, ০ ভিজা এ হইলে” 
কুঞ্জ পার উত্তর ট-প্রভায় হয় না। হেহ্বাদ অর্থে উ-্রিশায়ের পাপ্তি হইত, কিন্তু এই 

সুত্র দ্বারা উহ্া্গ্রতিসিদ্ধ ভইল | যগা, শন্দমকারঃ। ইহাল। 
8৪ | “ত্তম্ব ও শকুং শখের উও্তর বথাক্রমে বাহি ও বঙ্স আগের ইন্ গ্রভায় হয়। 

যথা, স্তম্ব করি: ত্রীহিঃ | শ্রুংকরি; বস; | ব্রাহিও বৎস ভিন্ন অগে কি হইবে। 
শ্রত্থকার) |, শরুতকারি। ূ 



৪৬২ সিদ্ধা স্তকৌমুদী 

৪৫। হরতেধ্তিনাথয়োত পশৌ | ৩। ২। ২৫" 

দৃতিনাথয়ে।রুপপদযোহ এ ইন স্যাৎ পশোৌ কত্তরি। দৃতিং হরতীতি 
দৃতিহরিঃ পশ্ঃ। নাথং নাসারজ্জ্রং হরতীতি নাথহরিঃ পশ)ঃ। পশোৌ কিম্। 
দৃতিহাঁরঃ। নাগহারঃ। 

৪৬। ফলেগ্রহিরাত্সম্তরিশ্চ | ৩। ২। ২৬। 

ফলানি গুহ্বাতি ফলেগ্রহিচ। উপপদস্য এদন্তব্রং গ্রহেরিন্প্রত্যয়শ্চ 

নিপাত্যতে। আত্মানং বিভর্তীতি আত্মস্তরিঃ। আত্মনো মুম।গমঃ । ভূঞা 

ইন্। চাহ কুক্ষিম্তরিঃ | চান্দ্রান্ত আক্মোদরকুক্ষিদিতি পেঠ। “জ্যোওস্া- 

করন্তমুদর ন্তরয়ণ্চকোর।” ইতি মুরারিহ | 

৪৭। এজে? খশ্। ৩। ২। ২৮। 

ণ্যল্তাদেজে? খশ্ স্যাহ। 

৪৬1 ব্যাক্ষস্তাররিতঠি। এবঞ “গিরিস্স কনকাচলং কফতি ন সন্ডিচাখব্রজ। কিটিন্ত্ ধরণীধধঃ 
কৃতি ন সম্তি ভুদ|রকাঃ। মরু, মলয়।নিলং কি ন সন্তি ঝন্ঝাশিল।;। প্রভৃপ্র বিবুধ(শয়ঃ কি শ 

স কুশ্গিভ্তর[:” ইতি কেমাঞ্চিৎ প্রযেগঃ প্রামাদিক এব । 

৪৭। এন্সে: খশিতি। এজ কম্পনে এজেরিতি গান্তঙ্ঞ নির্দেশে! ন তু শুদ্ধম্তেক। নির্দেশঃ | খশঃ 
শিৎকরণালিঙ্গ!, তন্ধি সার্লধতুকত্বে সি শপ্ধথ। শ্ঠিিতি ন চ শুষ্কন্ত শান্দহ্ত শপি সত্যনতি চ 
বিশেধোহস্তি। ন চোতরার্থং শিত্বমিতি বাচাম্। ইহার্থহে সম্ভবতি কেবলা ত্ুরখতস্যভ।য্য" 

ঘ[তদেতদ(হ। ণ্যক্তাদেভোরিতি। 

৪৫। পশু কর্ত। হইলে দৃতি ও নাথ শব্দের পরস্থিত হৃএঞ ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় 
হয়। যথা, দৃতিং হরতি এই বিগ্রহে দৃতিহরিঃ। নাথং নাঁসারজ্জ্রং হরতি এই বিগ্রহ 
নাথহরিঃ। অর্থাং পশ্ুচ। পশুভিন্নীর্থেকি হইবে? দৃতিহারঃ । নাখহারঃ। 

৪৬। ফলেগহিঃ ও আম্মন্তরিং এই ছুইটা পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ফলানি 
গৃহাতি এই বিগ্রহে ফলশব্দ পুর্বক ভ্রঞ্-ধাতুর উত্তর ইন্ প্রতায় এবং উপপদের অর্থাৎ 
ফল শব্দের একারাস্তত্ব নিপাতনে সিদ্ধ ভইয়াছে। যথা, আত্মানং বিভর্তি এই বিগ্রহে 

জাত্বন্ শব্দ পূর্বক ভূ-ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় এবং মুমাগম্ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে । 
কুক্ষিত্তরিঃ এই পদও উঃ সিদ্ধ হইয়াছে । চাক্্বাকরণের মতে ণ্নাম্বন্, উদর ও 

কুক্ষি শব উপপদ হইলে ভূঞ ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়। মুরারিকৃত গ্রন্থ 
*জ্যোতশ্নাকরস্তযুদরংভরয়শ্চকো রাঃ” এইরূপ প্রয়োগ আছে । 

৪৭। নিজন্ত এজ ধাতুর উত্তর কর্তুবাচ্যে খশ্ প্রত্যয় হয়। 



কদক্তপ্রকরণম্। 5৬৩ 

8৮1" অরুদ্বিষদজন্তস্ত মুম 1 ৬1 ৩1 ৬৭। 

অরুষে! দ্বিষদোহ্জন্তন্য চ মুমাগমঃ স্যাণ খিদন্তে উষ্ভরপদে ন হ্বব্ায়স্া | 
শিল্রাচ্ছবাদিএ | জীনম্ এক্সয়তীতি জনমেজয়? | বাতশরনা তলশছ্েেঘজধেট্- 

তুদজহাতিভ্যঃ খশ উপসংখানম্ ! ০1 বাতমজাঃ মুগ।2। 

৪৯। খিত্যনব্যয়গ্য। ৬1 ৩। ৬৬ 

খিদন্তে পারে পুর্ববপদশ্থ হ্শ্পঃ স্যাৎ। ততে। মুন শুনিক্ধয়ঃ | তিলম্ুদ। 

শদ্ধিংজহ1 মাষাত। শছেোহপানশক? 1 ত€ জহতি উতি বিহঠাতঃ। জহাতি- 

রন্তভাবিতণার্থঃ 

৫০1 নামিকাস্তনয়োধাণধেটো?। ৩1 ২। ২৯। 

অত্র বাতিকম্। স্তনে ধেটো নাসিকায়াং ধাশ্চেতি বাচাম্ 1০ স্তনং 
ধয়তীতি শ্ুনন্ধায়ঃ | ধেটগ্রিস্তাণ স্তনদ্ধয়ী। নাসিকন্ধমঃ | নাসিকন্ধয়ঃ | 

৪৮1 অঞদ্িবদিতি। পরশ শ্রহণে তদগ্ুলিধেত লিদ্ধানপান্থগহণত আ্শিধয উন্ঠাদৌ হনে কৃতে 

মুন্প্রবৃভার্থম্। তথা হি অগ্রশন্দ; সমীপপবত অচ্চনাবগ্তশ্চেতি বিশ্রহত। নিপ।ঙনাখিশেষণস্ত পর- 

নিগাতঃ | সনীয়চ। বি হানবায়ততি কখরেণ বিহিতোহ্চ ভদ প্তগ্ত মুনাতি ব্াপায়তে | এব গনমেজষ 

ইতা।দে সুতা হ্েহগি সুমন পিদ্ছয়ে প্রথম” খিতাতি হন্ঘহ প্রনঠনায় মভাবধেযম। 

৯1 শদ্ধিংলহ] হতি। শদ্ধিনত শহীত শণু কতসষ)ম থর ঠ₹ জহতি হতি। নন মাষা। 
শু, সানশব্ধত তালায় ন তু এতে! অহতাতাশসায।মাহ | আস্তুভা(বতণ্যখ ই যখ।সঙ্খাযং 

বারায়তুমাহ। সদ 
৫০ 'মৃনেতি। ধেটট্রিাদিতি। অবয়বে অঙিতাখন্বাদিতি ভাব: খন্প্র হার গ্ার্দেব ধেটে। 

ভীবিষ্টো! নাগ্যন তি বদ্ধমানগটীর্বামিহরদ দয়? । তিন পান্াম্মাধেডিতি শগ্রশাযে আতোহনুপসর্গে 
ক ইতি কপ্রতাযে চটাবেব। ধয়া কণন্ঠা। গাং ধয়তীতি গোধা! অত্র ৮ সম্প্রদায় এব শরণম্। 
নাসিকং ধম ইতি । পাত্রাষ্মেতি ধম।দেশ?। 

স্পা নি ৮০ শিপ শা পাশাপাশি শি 

৪৮। খশ্ প্রতায়াশ্ত উত্তরপদ পন্নে গার অর.:, দ্বিযৎ ও অজস্ত পদের উতর 
মুম আগম হয়। কিন্ত অন্যয় শব্দের উত্তর মুমিন হয় না। খশ্ প্রত্যয়ের শইৎ 

যায়, সুতরাং ধাতুর উত্তর শপাদিও হয়। বথা, জন* এদয়ন্ত এই বিএছে জনমেজয়ঃ | 
বাত, শুনী, তিল ও শব্দ উপপদ হইলে অজ, ধেট, তুদ্র ও হা ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয়" 
হয়। যথা, বাতমঙ্গাঃ অর্থাৎ মুগবিশ্ । রি 

৪৯। থশ্গ্প্রতামান্ত পদ পরে থাকিলে পুববপদের দীর্ঘস্বরের হুস্ব হয়। তৎপরে 

মুম্ আগমও, হয়। শুনিন্ধয়ঃ। তিলভ্তনঃ। শদ্ধংজহাঃ মাধাঃ। শদ্ধ শব্খে অপান 
শব্ধ বুঝায়, তাহাকে ত্যাগ করিতেছে ,এই অর্থ। শর্ধং জহতি এস্থলে হা ধাডুর 
অস্তরে ণিঠল্তার্থ নিঁহক্ত আছে । 



৪৬৪ .. সিদ্ধান্তকৌখুী। 

৫১ | নাড়ীমুক্ট্যেশ্চ। ৩1 ২। ৩০। 

এতয়োরুপপদয়োঃ কন্মণোধাণীধেটোঃ খশ্ স্যাঙ। ধথাসং খ্যং নেষ্যতে। 

নাড়িন্ধমঃ। নাড়িঙ্ধয়ঃ। মুষ্তিহ্ধমঃ। মুষ্টিন্ধয়ঃ। ঘটাখম়ীখরীধূপসংখ্যা- 
নম্ 1০ | ঘটিম্ধম১ঃ। ঘটিক্ষয়ঃ। ইত্যার্দি। খারী পৰিমাণবিশেষঃ। 

খরী গর্দভী। 

৫২। উদ্ি কুলে রুজিবহো%। ৩1 ২। ৩১। 

_ উৎপুর্ববাভ্যাং রুজিবহিভ্যাং কুলে কর্ম্ধ্যুপপদে খশ্ স্তাৎু। কুলমুক্রু- 

জতীতি কুলমুক্রজঃ ৷ 
ৃ 

৫১। নাভীমুষ্ট্যেশ্েতি। যথাসঙ্খাং নেতি। এতচ্চেহৈব সুত্রে ভাষো বৃত্তো চ স্থিতম্। যত্ত, 
যথ।সঙ্্যমিতিস্ত্রে ন।ভীমুক্টো।রিতুদাহতং ভায্যে তত্প্রাপ্তিমাত্র।ভিপ্রায়েণেত্যেকে । শব্দকেটতে তু 

মতভেদেন তদ্ধেধ্যমিতি স্থিম্। ঘটাখ/রীখরীখিতি। জয়।দিত্/স্ত্র বাতশব্দমপুদ।জহার। শতদ্ধম* 
বাতখধয় ইতি তন্দ, ভাষা।দো ন দৃগ্ঠত ইতি মুলেহঠোপেক্ষিতম্। 

৫২। উদ্দি কুল ইতি। শন কুলস্তেবোচ্ছন্দন্তপি সপ্তমান্ততাছুপপদত্বং স্যাত্তভশ্চ চিড়া 

যথাসঙ্খাং শ্াাদিতি চেৎ। অব্রাহঃ। নাভীমুষ্ট্যে।রিতিবল্ল।ঘবাদুৎকুলয়োরিতি বক্তব্যে উদদী 
ব্ন্তেচ্চারণান্নেশপদম। এনকেদীঠি পঞ্চভ্যাঃ স্থানে সপ্তমী রুজিবহোরিতি তু পঞ্চভ্যাঃ স্থাঃ 
ষষ্ঠীতি। এতচ্চ যখাসধ্থ্যন্থত্রে কৈয়টে ম্পষ্টম। কিঞ্চ রুজেঃ সকর্ম্মকত্বাৎ কর্দরণীতু(পতিষ্ঠতে ৫ 
কুলং বিশেষ্যতে .নোচ্ছন্দঃ অসত্ববাচিত্বেন।সম্তব।ৎ তদেতদ|হ। এটৎপূর্বাভ্যা মিত্যাদিন। | 

৫০। নাসিক ও স্তন শব্দ উপপদ হইলে যথাক্রমে খ্মা ও ধেট ধাতুর উত্তর খশ্ 
প্রত্যয় হয়। এস্থলে একটী বান্তিক সুত্র উক্ত হইয়াছে । তাহার অভিপ্রায় বল। 
যাইতেছে । যথা, স্তন শব্দের পর ধেট ধাতু ও নাসিক। শবের পর খ্মা ধাতুর উত্তর খশ্ 
প্রত্যয় হয়। স্তনং ধয়তি এই বিগ্রহে স্তনন্ধরঃ। ধেট্ ধাতুর টকার ইৎ যায় বলিয়! 
উহার উত্তর ভীপ্ প্রতায় হয়। স্তনন্ধয়ী। নাসিকন্ধমঃ । নাসিকন্ধয়ঃ | 

৫১। নাড়ী ও মুষ্টি শব্দ কর্ম ও উপপদ হইলে খা ও ধেট ধাতুর উত্তর খশ্ 
প্রত্যয় হয়। এস্বলে যথাক্রম ঈপ্সিত নহে। অর্থাৎ যথেচ্ছ হইবে। যথা, 

'নাড়ীন্ধমঃ। নাঁড়িন্ধয়ঃ। মুষ্টিদ্ধমঃ। মুষ্টিন্ধয়ঃ। ঘটা, খারী ও খরী শব উপপদ, 
হলে খ্বা ও থেট ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়। যথা, ঘটিন্ধমঃ | চিন: -ইত্যাদি। 
থারী শবে পরিমাঁণবিশেষ বুঝায় । খরীশব্দে গর্দাভী | | 
৫২। কুল শব্ধ কর্শ ও উপপদ হইলে উৎপূর্বক রুজ দিন বনি 
প্রত্যয় হয়। যথা, কুলং উক্তজতি এই বিগ্রহে কুলমুক্রঃ। কুলং উদ্বহতি এই 

. বিগ্রহে কুলমুদ্বহঃ। - 7, 



কঁদন্তপ্রকরণম্। ৬৫ 

₹৬। বহাভে লিহঃ। ৩। ২। ৩২ 
বহঃ স্দ্স্তং লেট়ীতি বহংলিহো গৌঃ। অদাদিতাঁচ্ছপো লুক। খশো 

ডিত্বান্স গুণঃ। ,অভ্রংলিহো বায়ুঃ । 

৫৪ | পরিমাণে পচঃ | ৩। ২। ৩৩। 

প্রস্থম্পচ। স্থালী। খারিম্পচঃ কটাহঃ। 

৫৫1 মিতনখে চ। ৩। ২। ৩৪। 
মিতম্পচা ব্রাঙ্মণী। নখম্পচা যবাগুঃ। পচিরত্র তাঁপবাচী । 

৫৬। বিধ্বরুষোন্তদঃ। ৩। ২1 ৩৫। 
বিধুস্তদঃ। মুমি কৃতে সংযোগান্তস্ত লোপঃ। অরুন্ত্দঃ। 

৫৭। অনূর্ধ্যললাটয়োদূশিতপোঃ । ৩। ২। ৩৬। 
অসূর্ধ্যমিত্যসমর্থসমাসঃ ৷ ছৃশিনা নএনঃ সম্বন্ধাৎ। সূর্য্যং ন পশ্থান্তীত্য- 

সূর্ধ্যম্পশ্যাঃ রাজদারাঃ। ললাটন্তপঃ সুর্য্যঃ। 

৫৬ বিধুত্তদ ইতি । অরুদ্বিষদজন্তস্তেতাকারাৎ পরো মুম্। "তমস্ত্র রাহুঃ স্বর্ভান্ুং সৈহিকেঘে! 
বিধুত্তদ ইতামর?” । অরুত্বদ ইতি। অরুত্তদস্ত মন্দ্রম্পগ ইতামরঃ | ব্রণোহ্রিয়মীর্মরুরিতি চ। 

এ পপ. সপ সাপ পপ 

... ৫৩। বহ ও অভ্র শব্দ কর্ম ও উপপদ হইলে লিহ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়। 
থা, বহং স্বন্ধ' লেট়ি এই রিগ্রাহে বহংলিহো৷ গৌঃ | অদাদিত্ব হেতু লিহ্ ধাতুর উত্তর 
.শপের লুক হয় । থশ্ প্রত্যয় ডিৎসংজ্ঞক, অতএব তাহ। পরে থাকিলে ধাতুর ইকের 
গুণ হয় না। অভ্রং লেটি এই বিগ্রহে অভ্রংলিহে। বাষুঃ । 

৫€৫। পরিমাণবাচক শব্ধ কর্ম্ম ও উপপদদ হইলে পচ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় ও 
মুসাগম হয় । যথা, খারীং পচতি এই বিগ্রহে খারিম্পচঃ কটাহঃ। 
".€৫1 মিত ও নথ শব উপপদ হইলে পচ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় ও মুম্ 
আগম হয়। যথা, মিতং পচতি এই বিগ্রহে মিতম্পচ। ব্রাঙ্গণী। নখং পচতি এই 
বিগ্রহে নখম্পচ৷ যবাগূৃঃ। এস্থলে পচ ধাতু তাপবাচক। 

৫৬। বিধু ও অরুষ্ শব্দ উপপদ্দ হইলে তুদ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রতার ও মুম্ আগ্য় 

হুয়। যথা, বিধুং তুদতি এই বিগ্রহে বিধুস্তদঃ রাছঃ। মুম্ আগম হইলে সংযোগাত্র 

লোপ হয়। যথা, অরুষ্ তুদতি এই বিগ্রহে অরস্তদঃ | 
€৭। জনুর্য্য ও ললাট শব উপপদ ও কর্ম হইলে যথাক্রমে দৃশ ও তপ ধাতুর 

উত্তর খশ্ প্রতায় ও মুমাগম হয়। দৃশ ধাতুর সহিত নঞ্চের সম্বদ্ধ*আছে বলির! 
'অর্যাং এই স্থলে অসমর্থ সমাস হইয়াছ্ে। কুধ্যং ন পশ্তস্তি এই বিগ্রহে অন্্ধযমপশ্তা 
রাজদ্বারাঠপদ সিদ্ধ হইয়াছে । ললাট) তপতি «এই বিগ্রহে ললাটন্তপঃ সুর্যযঃ। 



৪৬৬ .. দিদ্ধান্তকৌমুদী। 

৫৮1 ভগ্রম্পশ্টেরম্মদপাণিন্ষমাশ্চ । ৩1 ২। ৬৭1 

এতে লিপাত্যন্তে। . উগ্রমিতি ক্রিয়াবিশেষণং তম্মিম্পপদে দৃশেই 
থশ্। উগ্নং পশ্যতীত্যুগ্রম্পশ্যঃ | ইরা উদং তেন মাদাতি দীপ্যতেহ- 
বিন্ধনত্বাদিতি ৷ ইরনম্মদো মেঘজ্যোতিঃ। ইহ নিপাঁতনাৎ শ্বন ন। পাণয়ো 
খ্বায়ন্তেহস্মিনিতি পাণিন্ধমোহ্ধব1!। অন্ধকারাদ্যাবৃত ইত্যর্থঃ। তত্র হি 
দর্পদ্যপনোদনায় পাণয়ঃ শব্দ্যন্তে | 

৫৯ | প্রিয়বশে বদঃ খচ। ৩। ২। ৩৮। 

প্রিয়ংবদঃ। বশংবদঃ। গমেঃ স্কপি বাচ্যঃ | ০1 অসংভ্ভার্থমিদম্ | 
মিতঙ্গমো হস্তী। বিহায়সো বিহু ইতি বাচ্যম 1০1 বিহঙ্গম:, বিহঙগঃ। 

ভুজঙ্গমঃ ভুজঙগঃ। 

৫৮1 অন্ুর্যযম্পন্। ইতি । পান্রাঞ্মেতি পশ্ঠাদেশঃ | গুপ্তিপরঞেদম্। এবং নাম রাগ রাঃ গুপ্তাঃ 
যদপবিহ।ধ্যদর্শনং শ্য্যমপি ন পশ্যন্তি কিং পুনঃ পরপুরুষমিতি তেন সহাপি শুর্যাদশনে প্রয়োগে। ন 

বিরুধ্যতে । যদা তু হুর্্যাভাবদশনমাত্রং সুধ্যেতরচন্দ্রাদেদর্শনং বা বিবর্ষিতং তদ্দা খশ্ ন ভবতান*-. 
ভিধান।দিতি হ্য।সকর।দয়ঃ | 

৫৯। প্রিয়লশে বদঃ খজিতি। খকালে। মুমর্থশ্চকা রস্ত্ব খচি হুন্ব ইতি বিশেষণার্থ ইতি বৃত্তিঃ। ॥£খ 
হম্ব ইতুযুচ্যমানে এজেঃ খশি জনমেজয় ইত্যত্রাপি শ্াাদিতি তদাশয়ঃ। একান্ুবন্ধগ্রহণে ছবানুবদ্ধশ্ 
গ্রহণমিতি পশি ন ভবিষ্যতীত)।দিন1- বৃতি্রস্থপ্তাযুক্তত্বম।হঃ। খাধ্প্রকৃতে প্রতার।স্তরাকরণমুত্তরা ধর্ম 

ছিষন্তপ ইত্ত্র হুম্থণিলোপৌ যথা স্ত।তাং শপ্ চ মাভুদিতি। নন্বেবমুস্তরত্রেব ক্রিয়তামিতি_ চিৎ 
সত্যম্। ইহ্, লুরণনম্থতোহপি ক্ষচিৎ ভবতীতি জ্ঞাপনার্থং তেন গ্রমেঃ সুপীতি নাপুর্বং বার্তিকং কিন্ত 
জ্ঞাপকসিদ্ধমেব। অসংজ্ঞর্থমিতি। সংজ্ঞায়াস্ত বক্ষ্যমাণেন গমশ্চেতি নুণ্রেণৈব সিদ্ধমিতি ভাবঃ। 
বিহগগম ইতি। বিহায়স। অফক।শেন গচ্ছতীতি বিগ্রহঃ। পূর্ববাণ্তিকেনৈক্যমকুত্বা খচ চ ভিদ্বেতি 

পৃথকরণস।মর্থ্য।দন্ হাপি রচিগুনতীত্যাশয়েনোদাহরতি । ভুজঙগমঃ ভূজঙগ ইতি । ইহ গষেঃ সুপীতি খছু। 

৫৮1 উগ্রম্প্ঠঃ, ইরম্মদঃ, পাঁণিন্ধমঃ এই তিনটা পদ নিপাতনসিদ্ধ। এন্বলে উগ্র 
পর্দটা ক্রিয়ার বিশেষণ। উগ্রং এই ক্রিয়া বিশেষণটা উপপদ হইলে দৃশ ধাতুর 
উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয় । যথা, উগ্রৎ পম্ততি এই বিগ্রছে উগ্রম্পশ্তঃ। ইর! উপপদ 

কইলে মদ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়। কিন্তু নিপাতনে শ্ন্ আদেশ হয় না। ইরা 

শব্দে উদক বুঝায়। ইরয়! মাদ্যতি দীপাতে অবিদ্ধনত্ব হেতু (জল দ্বার! প্রজলিত হয়). 
এই বিগ্রহে ইরম্মদঃ মেঘজ্যোতিঃ। পাণয়ো খ্ায়ন্তেহম্মিন এই বিগ্রহে পাণিম্ধমঃ অধ্বা 
অর্থাৎ অন্ধকারাদি আবৃত পথ। সেম্থলে সর্পাদি দূরীকরণার্থ হস্তের ধ্বনি'করিতে হয়। 

৫৯। প্রিয় ও বশ শব উপপদ হইলে গম ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয় এবং-মুম্ 
অগিম হয়। খাঁ, প্রিয়ংবদঃ | বশংবদঃ। স্ববস্ত পদ পূর্বে থাকিলে গম ধাতুর-উত্ঠর 
খচ্ প্রত্যক্স হয়। (খশ্ প্রত্যয়ের প্রকরণ মধ্যে*খচ্ প্রত্যয় করণ' উত্বরার্থণ সুতরাং 



কদন্তপ্রকরগম। ৪৬ 

দ্বিৎ্পরয়োস্তাপেঃ । ৩1৮২ । ৩৯ 

৬১।* খচি হুক্ঃ। ৬1৪. ৯৪। 

খচছপরে ণৌ উপধায়া হত্বঃ শ্যাৎ। দ্বিষন্তং পরং বা তাপয়তীতি 
দ্বিষস্তপঃ। পরম্তপঃ । ঘটা গ্রহণাল্লিঙ্গবিশিষ্টপরিভাষা অনিত্যা । তেনেহ, 
ন্ দ্বিষতীং তাপয়তীতি দ্বিষজ্ তাপ2। 

৬২1 বাচি যমোব্রতে। ৩। ২। ৪০ 

বাকশব্ধে উপপদে যমেঃ খচ্ স্যাদ্ব্রতে গম্যে। 

৬৩1 বাচংযমপুরন্দরৌ চ। ৬। ৩। ৬৯। 

বাক্পুরোরমন্তত্বং নিপাঁত্যতে। বাচংযমে। মৌনব্রতী। ব্রতে কিম্। 
অশক্ত্যাদিনা বাচং ষচ্ছতীতি বাগ্যামঃ। 

রর ৬০1 দ্বিষস্তপ ইতি । অরুদ্বিষদ্দিতি মুমি কতে সংযোগাস্তলোপঃ। 
1 ২৩। নিপাভাত ইতি। নচৈবং থচ্ প্রত্যয়োহপ্যত্র বা নিপাত্যতামিতি বাচাম্। ব্রভাদগ্যজ।পি 
প্রসঙ্গাৎ। যাঁদ তু নিপাতনবল।দেব ব্রতবিষয়ত। আশ্রীয়তে । তত্রৈব বা ব্রতগ্রহণং ক্রিয়ঠে বাচ"যমো 
কঁতে পুরদ্দরশ্চেতি তদ1 ইহ বাচিযমো ব্রত ইতি সুত্রং পু্সর্ববয়ে।রিত্যত্র পুরিদারেত্যংশশ্চ শকাম কত্,ম্। 

দ্বিষস্তপঃ এস্থলে হ্স্ব ও ণির লোপ হইবে, খচ্ প্রত্যয় না! বলিয় এস্বলে হী স্হণ, অন্বাব্ 

কুত্রাপি খচ্ প্রত্যয়ের বাধনার্থ, বাণ্তিককার “গমেঃ স্ত্রপি” এইরূপ বলিয়াছেন) 
মিতঙগম। হল্ডী। বিহায়স্ শবের স্থীনে বিহ আদেশ হয়। ০। খচ্ ও ডিং প্রত্যয় হস্স 
বিকল । «| বিহঙগমঃ, বিহঙ্গঃ । ভুজঙমঃ, ভূজঙ্ষঃ | 
-৩০। দ্বিষৎ ও পর শব উপপদ হইলে তপ ধাতুর উন্র খচ্ প্রত্যয় হয়। 

--,৬১। খচ্ প্রতায় পরে থাকিলে শিজন্ত ধাতুর, উপধার ত্রস্ব হয়। যথা, দ্বিষস্তং পরং 
রা ভাপক্কতি এই বিগ্রহে দ্বিষর্জপঃ। পরস্তপঃ। ঘটাশব্ব গ্রহণ করাতে লিঙ্গ বিশিষ্ট 
পরিভাষ। অনিত্য হইতেছে, সুতরাং দ্বিষতী তাপরতি এই বিগ্রহে দ্বিবতীতাপঃ | মি 

: ৬২। ব্রত বুঝাইলে এবং বাঁক্ শব্দ উপপদ হইলে যম ধাতুর উত্তর খচ্ 
প্রত্যয় হয়।, 
১৬৩,। ছাক্ ও পুরু শব উপপদ হইলে যথাক্রমে যম ও ছুধাতুর উত্তর খচ্ 

প্রভার হয় এবং বাক্ ও পুরু শব্দের অমন্তত্ব নিপাঁতনে সিদ্ধ হয়। বথাঁ, বাচংযমঃ । 
নিত্রতী 1 করত 2 না হইলে কি হইবে ? অপক্ত্যাদিন। বাঁচং হচ্ছতি এই বিগ্রহে 

বাগান... 



৪৬৮ সিদ্ধান্তকোমুদা। 

৬৪ | পুঃসর্বরধৌর্দারিসহোহঃ । ৩1২ ৪১1 

পুরং দারয়তীতি পুরন্দরঃ | সর্ববংসহঃ। সহিগ্রহণমসংজ্ঞার্থম। ভগে 
চ দারেরিতি কাশিকা । বাহুলকেন লব্মমিদমিত্যানহু। ভগং দারয়তীতি 
ভগন্দরঃ | 

৬৫। সর্বকুলাভ্রকরীষেয়ু কষঃ। ৩। ২। ৪২। 

সর্ববস্কষঃ খলঃ। কুলঙ্কষ! নদী । অভ্রঙ্কষো বায়ুঃ। করীষস্কষা বাত্যা । 

৬৬1 মেঘত্তিভয়েষু কঞ? । ৩। ২। ৪৩। 

মেঘস্কর2 | খতিঙ্করঃ ৷ ভয়ঙ্করঃ।॥ ভয়শকেন তদন্তবিধিঃ। অভয়ঙ্করঃ | 

৬৭। ক্ষেমপ্রিয়মদ্রেহণ চ। ৩1 ২।৪৪। 

এষু কঞ্চোহণ্ হ্যা । চা খচ। ক্ষেমঙ্করঃ ক্ষেমকারঃ। প্রিয়ঙ্করঃ, 
প্রিয়কারঃ। মদ্রক্করঃ১ মদ্রকারঃ। বেতি বাচ্যেণ্গ্রহণং হেত্বািষু 
টো ম ভূদিতি। কথং তর্হি “অল্লারস্তাঃ ক্ষেমকরাঃ” ইতি । কর্ণ শেষ- 
ত্ববিবক্ষায়াং পচাদ্যচ। 

৬৪। পুঃসর্ববয়োরিতি। দূ বিদারণে অয়মেব গৃহাতে । ন তু ভয়ে দৃঙ় আদরে ইতোতাবিত্তি 
সম্প্রদায় । অসংজ্ঞার্থমিদম্। সংজ্ঞারাস্ত সংজ্ঞার (ং ভূতৃবৃজীতি বক্ষামাণেন সিধ্যতীতি ভাঁবঃ। 

৬৪। “পুরু ও সর্ব্ব শব্ধ উপপদ হইলে যথাক্রমে ণিজন্ত দূ অর্থাৎ দারি ধার্ভু ও 
সহ ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, পুরন্দরঃ । সর্বংসহঃ। সহি গ্রহণ অসংজ্ঞার্থ। 
কাশিকামতে ভগশব্দ উপপদ হইলে দারি ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়। উহা! বানহুলক 
কুত্র দ্বার সিদ্ধ হইল। ভতগং দাঁরয়তি এই বিগ্রহে ভগন্দরঃ। 

৬৫। সর্ব, কুল, অভ্র ও করীষ শব্ধ উপপদ হইলে কষ ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় 
হয়। যথা, সর্ব্বক্কষঃ খলঃ । কুলঙ্কষা নদী। অভ্রস্কষে। বাযুঃ। করীষন্কঘা বাত্যা। 

৬৬। মেঘ, খতি ও ভয় শব; উপপদ হইলে কৃঞ ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়। 
য]1, মেঘস্করঃ | খতিষ্করঃ ৷ ভয়ঙ্করঃ | ভয় শব দ্বারা তদস্ত বিধিও বুঝাইতেছে অর্থাৎ 
সমাসাস্ত ভয় শব্ষের উত্তরও খচ্ প্রত্যয় হইবে । যথা, ভয়ঙ্করঃ | 
এ৬৭। ক্ষেম, প্রিয় ও মদ্র শব্ধ উপপদ হইলে কএঞ ধাতুর উত্তর অণ্ এবং খচ 

প্রতায় হয়। যথা, ক্ষেসস্করঃ, ক্ষেমকারঃ | প্প্রিয়ঙ্করঃ, প্রিয়কারঃ | মদ্্রন্করঃ, 'মদ্্র 

কারঃ। ব। শব্দ গ্রহণ করাতে অণ্ প্রভায়ের গ্রহণ হইবে এবং হেত্বাদি অর্থে-ট-প্রত্ 
হইবে ন7। কিন্তু “অল্লারভ্তাঃ ক্ষেমকরাঃ* এম্থলে কর্দের “শেষত্ব বিবক্ষা পচা 
উত্তর অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ৮ . ৬ হি 



' কৃদশ্তপ্রকরণম্। ৪৬৯ 

৬৮1 আশিতে ভূবঃ করণভাবয়োঃ ৩। ২।৪৫। 

আশিতশব্বে উপপদে ভবতেঃ খচ। আশিতো৷ ভবত্যনেনাশিতস্তবঃ 
ওদনঃ। আশিতন্ত ভবন্মম্। আমিতস্তবঃ। 

৬৯। সংজ্ঞায়াং তৃতৃবূজিধারিসহিতপিদমঃ | ৩। ২। ৪৬। 

বিশ্বং বিভর্তীতি বিশ্বস্তরঃ ৷ বিশ্বস্তরা। রথন্তরম্ সাম। ইহ রথেন 
তরতীতি ব্যুণ্পত্তিমাত্রং ন ত্ববয়বার্ধানুগমঃ । পতিংবরা কন্যা । শক্রঞ্জয়ে। 
হস্তী। যুগন্ধরঃ পর্ববতঃ। শক্রংসহঃ। শক্রন্তপঃ। অরিন্দমঃ। দমিঃ 
শিমনায়াং তেন সকর্্মকঃ ইত্যুক্তম্। মতান্তরে তু অন্তর্ভাবিতণ্যর্ধোহত্র দমিঃ। 

৭০1 গমশ্চ । ৩। ২। ৪৭। 

স্থৃতঙ্গমঃ | ই সা 

টি ৬৮। অ।শিতং ভবইতি। ঝাবত। ওদনেন অতিথ্যদির্ভে।(জিতো ভবতি স এবমুচাতে। ইহ 

সক্ূপবিধিন। লুাডপি। আশিতভবনম্। ঘএঞ তু বাধ্যতএব সরূপত্বাদিতাহঃ | নচাত্র গুলুট্- 

৮ ব।লবূপবিধির্নেতি লুটোহনিষেধঃ শঙ্কা । যন্ত্র হ ঘঞাদেব্বাধকত্্েন সতল্যুডাদরঃ প্রসক্তান্তত্র 
হাং বাধে! ন তু বিকল্পেনেতি তন্থার্থঃ | ইহ তু ল্যুটোহপ্যপবাদ: খচ। অত্র বাসরূপন্ায়ে। নির্ববাধ 
॥ এতচ্চ আশিতভবনমিত্যুদাহরতো! জয়।দিত্যস্তাপি সন্তমেবেতি দিক্) 
1৬৯1 সংজ্ঞার।মিতি। বিশ্বসরঃ কৈটভজিৎ। রস! বিশ্বস্তর! স্থিরেতামরঃ। বুৎপত্তিষাত্রমিতি। 
ক্ললন্ধ স্বরাগ্রহৌ রথন্তরমাজভার1 বসিষ্ঠ ইভাত্র ছি রখামতাবগৃহুস্তি কৃছত্তরপদপ্রকূতিস্বরেপাস্তো দাত্ব 
টধীয়তে অথগুত্ে ত্ববগ্রহো! ন স্ত।রব্বিষর়ণ্তেত্যাছাদাতশ্চ স্ঞাৎ। হইত্াক্তমিতি। পাধবাদানুয়ে।ধে- 
রথ: । মতান্তরে ত্বিতি। হরদত্ভাদিমতইভার্থ:। চিত্তব্যটাপারোপরমঃ শমঃ ইন্দ্রিয়ব্টা শারোপরমন্ত 
(ইতা।দি বেদাত্তগ্স্থ(শ্চেহানুকুলাঃ। সংজ্ঞার[ং কিস্। কুটুম্বং নিভর্তাতি কুটুম্বভার:। 
৭*। গমশ্চেতি। পূর্ব হুত্রএব গমির্মোক্তঃ। উত্ত্রস্ুত্রে গমেরেবানুবৃত্তি্রথ। স্াৎ। ভৃতৃ" 
চুততীনাং মা ভুদ্দিতি । ট্রিরারার্রারালারারর্রারা রর 

৬৮। আশিত শব্দ উপপদ হইলে ভূ ধাতুর উত্তর খচ্ প্রতায় হয়। যথা,আশিতে 
ধতি অনেন এই বিগ্রহে আশিতভ্তবঃ ওদনঃ | আশিতম্ত ভবনং আশিতভ্ভবঃ। 
৬৯। সংজ্ঞ। বুঝাইলে ভূ, তৃ, বু, জি, ধারি, সহি, তপি ও দম ধাতুর উত্তর খছ্ 
য় হয়। যথা, বিশ্বং বিভণ্তি এই বিগ্রহে বিশ্বস্তরঃ। বিশ্বস্তর।। রথস্তরম্ সাম্ধ। 
₹লে রথেন তরতি এই ব্যুৎপত্বিমাত্রে রথস্তরম্ পদ সিদ্ধ হইল, কিন্ত কোন অবয়বার্থ 
নইবে না। পতিংবরা কন্তা। শক্রঞ্জয়ো হস্তী। যুগন্ধরঃ পর্বতঃ। শক্ুংসহ$। 
চপঃ। স্ভরিন্দমঃ। দমি ধাতুর দমনার্থ বুঝায়। সুতরাং উহা! সকর্মক। অন্ত- 
রা দম ধাতুর মধ্যে ণিজস্ত অর্থ গৃঢ় আছে। 

সব পদ উপপপদ হইলে গম ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, 
এক্স 



৪৭০ সিদ্ধাস্তকৌ মুঁদী | - 

৭১। অন্তাতান্তাধ্বদূরপারসর্ববানস্তেষু ডত। ৩1২1 ৪৮1 
জ্ঞায়ামিতি নিকুভম্। এধু গমের্ড স্যাহু। | ভিত্বসামর্থ্যাদভন্যাপি 

টের্লোপঃ। অন্তে গচ্ছতীত্যন্তগ: ইত্যাদি । সর্ববত্রপন্নয়োরুপসংখ্যানম্। ০. 
সর্ববত্রগঃ । পন্নং পতিতং গচ্ছতীতি পন্নগঃ। পন্নমিতি পদ্যতেঃ জ্তাঁৰ 
ক্রিয়াবিশেষণম্। উরসো৷ লোপশ্চ। ০*। উরসা গচ্ছতীত্যুরগঃ | স্থদুরে! 
ধিকরণে। ০। স্থখেন গচ্ছতীত্যত্র স্থুগঃ। ছুগঃ। অন্যব্রাপি দৃশ্ঠাড়ে 
ইতি বক্তব্যম্ূ। ০। গ্রামগঃ। ডে চ বিহায়সো বিহাদেশো বক্তব্য 1 "| 
বিহগঃ । 

৭২1 আশিষি হন? । ৩। ২1 ৪৯। 

শত্রুং বধ্যাচ্ছত্রহঃ। আশিঘি কিম্। শক্রঘাতকঃ। দারুবাহনোই- 
ণন্তম্থ চ টঃ সংজ্হায়াম 1০1 দারুশব্ষে উপপদে আড্পুর্ববাদ্ধস্তেরণ্ 
টকারশ্চান্তাদেশো। বক্তব্য ইত্যর্থঃ। দার্ববাঘাটঃ | চারৌ বা। | চার্ববা- 
ঘাটঃ। কর্্মনণি সমিচ।০। কর্্মধ্ুপপদে সংপূর্ববাদ্ধন্তেরুক্তং বেত্যর্থঃ 
বর্ণীন্ সংহন্তীতি বর্ণ সদ্বাটঃ, বর্ণসড্বাতঃ। পদসও্ঘাটঃ, পদসওউঘাতঃ। 

৭১। সুছুরোরধিকরণে। .কর্ণি তু ঈষদ্দঃহ্ঘিতি খলেব। নুখেন, গম্যত ইতি সুষ্ঠ! 
পন্থাঃ। ভুর্গমঃ। ও 

৭২। দারাবিতি। শব্দাপেক্ষয়া পুংলিঙ্গতা তদাহ। দারুশব ইঞ্ডি। কাষ্টং দ।িবিদ্ষনং $ 

ইতামর। টবিানার্থমিদম্। অগ্ তু কর্াশিত্যেব দিদ্ধঃ। অলোহন্তযন্তেত্যেব সিদ্ধেহস্ত গর 
ল্গষ্ট।্ম্। টি হি টঃ প্রতায়ঃ সম্ভব্যেত। 

| 

পা রর... পা. সপ পা 

৭১। আস্ত, অত্যান্ত, 'মধব, দূর, পারু, সর্ব ও অনস্ত শব উপপদ হইলে গম ধাতুর 
উত্তর ড-প্রত্যয় হয়। সংজ্ঞা অর্থের নিবৃত্তি ন হইলেও টির লোপ হয়। যথা, অ 
গচ্ছতি এই বিগ্রহে অন্তগঃ ইত্যাদি। সর্বত্র ও পন্নশবের পরস্থিত গম ধাতুর 
উত্তর ভ-প্রত্যয় হয় ।*| যথা, সর্বত্রগঃ । পন্নং পতিতং গচ্ছত্তি এই বিগ্রুহে পর়গঁঃ 
সর্পঃ। পদ ধাতু +ক্ত্পন্নং। উহ। ক্রিয়ার বিশেষণ। উরস্ শবের পর গম ধাতুর উত্তর 
ড-প্রত্যয় হয় এবং অস্ ভাগের লোপ হয়। ০। উরসা গচ্ছতি এই বিগ্রহে উরগঃ ॥ 
মধিকরণকারকে সু ও ছুর্ শব্খের পর গম ধাতুর উত্তর ড-প্রতায় হয়। ০। যথা, সু 
গচ্ছতি এই অর্থে সগঃ। ছুর্গঃ। অন্তত্রও দেখিতে পাওয়া! যায়, এই হেতু গ্রামগঃ 
ডগ্প্রত্যয় পরে থাকিলে বিহায়স্ শব্ধ স্থানে বিহ আদেশ হয়। *। বিহগঃ। . 

৭২। আশীরর্৫ধে হন ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। যথা, শক্রং বধযাৎ ঈক্রহঃ। আ: 
ভিন্নার্থে কি হইবে। শত্রঘাতকঃ। সংজ্ঞ! বুঝাইলে দারা, বাহন ও অন্ভাঃ 
শব্দের উত্তর ট-প্রত্যয় হয় ।*। .দাকু শব উপপদ হইলে আুপুর্ব্বক হন 
উত্তর অপ, প্রত্যপ্ন হয় এবং টকার*্অস্তাদে্ব' হয়। যথা, ছার্বাঘাটঃ 1%. 1 



কর্ম এপ্রকরণম্। ৪৭১ 

৩1 অপে রেশতমসোঁঃ । ৩1 ২1 ৫5। 

অপপূর্বাদ্ধন্তেঃ হ্যা । অনাশীরর্থমিদম্ । ক্রেশাপহঃ পুত্রঃ। 
তমোহপহঃ সুধ্যঃ। 

৭৪ | কুমারশীর্যয়োর্ণিনিঃ | ৩। ২। ৫১। 

কুমারঘাতী। শিরসঃ শীর্বভাবে! নিপাত্যতে । শীর্মঘাতী। 

৭৫1 লক্ষণে জায়াপত্যোষ্টক । ৩। ২। ৫২। 
হন্ভেষ্টক্ স্যাল্লক্ষণবতি কর্তরি। জায়ান্বো না। পতিদ্বীস্ত্রী। 

৭৬। অমনুষ্যকর্তকে চ। ৩। ২। ৫৩। 

জায়াদ্বস্তিলকাঁলকঃ। পতিত্বী পাণিরেখা। পিভ্তদ্রং গতম! অমন্ু- 
ধ্যেতি কিম্। আখুঘাতঃ শৃত্রঃ। অথ কথং “বলভদ্রঃ প্রলম্বত্রঃ” “শত, ঘৃঃ 
কৃতঘ্ুঃ৮ ইত্যাদি । মুলবিভুজাদিত্ব সিদ্ধম্ । চোরঘাতো। নগরঘাতো 
হস্তীতি তু বানুলকাদণি। 

৭৩। দার্ববাহস্তীতি | দার্বাঘাটঃ । গোধ।কালকাদার্পব।ঘাটত্রস্তে বনস্পতীনাম্ । কুভার- 
শীর্যয়োর্ণিনিং। এতয়ো: কর্মণে।রপপদয়ে।: হস্তেপিনিঃ হ্যাৎ। সুপাজাতাবিতার্দিভিঃ সিদ্ধে তাচ্ছীক]।- 
খষ্তাক(ধমর্ণয বিরহে্পি ণিন্তর্থং শিরসঃ শীর্মভা বার্থং বচনম্। | 

৭৫ লক্ষণবতীতি। সুত্রে লক্ষণশবোহর্শ অ।দাজন্ত ইতি ভাব: । জায় ইতি। জায়ামরণ- 

হুচকং পাণিরেখবিশেবদিকং যন্তান্তি সঃ তাং হন্তীতি গৌণে। ব্যনহারঃ। এবং, পতিন্বীতায এপি 

বোধ্যম্। চা 

৭৬। অমনুষ্যকর্তৃকে চেতি। মনুষাভিন্ন কর্তৃকেহর্থে বন্তমানাদ্ান্তেঃ কর্খুপপদে টক্ শাৎ। যদাপা- 
মনুষাশকো। রূঢ্যা রক্ষঃপিশাচাদীনাহেতি প্রাগুঞ্ম্। তথাপাহ লক্ষ্য।সুরেধেন ব্যাথা তব্যমিতা- 

শয্নেনাহছ। তিলক।লক ইত্যাদি । নান্ুবদ্ধ কৃতমসারূপ্যমিতি ঢগণঃ স।রূপ্যাদ্বাসরূপবিধ্যপ্রবৃত্তের।হ। 
বাছুলকাদিতি। 

সাপ পিপাসা প্রত ০০৬ 

উপপদ হইলে আঙ্পুর্বক হন ধাতুর উত্তর অণ্ প্রায় হয় এবং টকার অগ্তাদেশ 
হয়। চাঁর্বাধাটঃ। কর্ম উপপদ হইলে সংপুর্র্বক হন ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় ও 

টল্জারাস্তাদেশ হয় বিকল্ে ।০। বর্ণান্ সংহস্তি এই বিগ্রহে বর্ণসংঘাটঃ, বর্ণসংঘাতঃ | 

পদসংঘাটঃ, পদসংঘাতঃ। ১ 
৭৩। অপপূর্বক হন ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয় হয়। এইটা অনাণীরর৫থ অর্থাৎ 

আশীর্বাদার্থে হয় না। ক্রেশাপহঃ পুরঃ। তমোপহঃ স্র্যাঃ। 

৭৪ | কুগ্মীর ও শীর্ষ শব্দের পর হন ধাতুর উত্তর ণিন্ প্রত্যয় হয়। শিরস্ শব্দ 
স্থানে ঈর্ঘ আদেশ হয়। যথা, কুমারঘাতী। নীর্ষঘাতী। 

25৫৭4 কর্তা লক্ষণবিশিষ্ট ( শুভাশুভ লক্ষণ ক্রান্ত ) হইলে তাহার পর হন ধাতুর 
উরু প্রতায হয়? যথা, জারাস্গো'্লা। পতি্গী স্্রী। 



৪৭২ । শিচ্গান্তকৌযুদী । 

৭৭ শক্তো৷ হম্তিকবাটয়োঃ । ৩। ২। ৫৪1" 
হ্তেষ্টক্ স্তাৎ শক্ত দ্যোত্যায়াম্। মনুষ্যকর্তৃকার্থামদম্। হস্তিখে। 

না। কবাটঘ্বুশ্চোরঃ কপাটেতি পাঠান্তরম্। 

৭৮। পাণিঘতাড়ঘো শিল্পিনি। ৩। ২। ৫৫। 

হান্তেষ্টক্ টিলোপো ঘত্বঞ্চ নিপাত্যতে পাঁনিতাড়য়োরুপপদয়োঃ । 
পাণিঘঃ। তাড়ঘঃ। শিল্পিনি কিম। পাণিঘাতঃ। তাড়ঘাতঃ। ব্বাজঘঃ 

উপসংখ্যানম্। *। বাজানং হস্তি রাজঘঃ। 

৭১। আদাস্থভগস্থুলপলিতনগ্রান্ধপ্রিয়েষু চ্র্থেষচৌী কৃঞঃ 
করণে খ্যন্। ৩। ২। ৫৬। 

এষু ছ্রেচাস্তেষু কম্ম্রসূপপদেষু কৃঞঃ খ্যন্ স্যাৎ। অনাট্যমাঢ্যং 
কুর্ববন্ত্যনেন আট্যঙ্করণম। অছৌ কিম । আট্টীকুর্বস্ত্যানেন। ইহ 
প্রতিষেধসা ম্থ্যাত ল্যুডপি নেতি কাশিকা। ভাষ্যমতে তু ল্যুট্ স্ঠাদেব। 
অগ্বাবিতুাত্তরা্ম.। 

৭৭। শত্রণবিতি। শক্তৌ কিম্। বিষেণ হশ্তিনং হ্ত্্ীত হস্তিখাতঃ। খদাপীহ শত্তিন্ত্তি 
অশক্তন্ত কর্তৃতবানুপপত্তেস্তথাপি শক্তিগ্রহ্ণসামর্থাৎ প্রকর্ে। বিজ্ঞার়তে ৷ তেন স্ববলেনৈব হস্তং যা শ্বভিঃ 
স| গৃহাতে। কপাটত্র ইতি । কং শিরঃ পাটয়তি প্রবিশত ইজিএকপাটম্। পাঠাস্তরে তু আর্টতেঃ 
পচাদাছ কবং চকে ইত্যন্ত্র যোগবিভাগাৎ কো: কবাদেশ ইতি হরদত্তঃ | 

৭৯। এম।ঢাহৃভগেতি। চার্থেত্বিতি। অভূততস্তাববিষয়েঘিতার্থঃ। আট্যকরণমিতি লিঙ্গবি শিল্ট- 
পরিভাষয়। আটঢ্যশষোহপুযপপদে যদ। খুন তর্দাপি খিতানব্যয়ন্তেতি হৃম্বেন এতদেব রূপম্। আটঢাী 

৭৬। অমনুষ্য কর্তা হইলে তাহার পর হন ধাতুর উত্তর টক প্রত্যয় হ্য়। যথা, 
জায়াপ্স: তিলকালকঃ। পৃতিক্ষী পাণিরেখা । পিন্তপ্বং ঘ্বতম্। মনুষা কর্তী হইলে যথা, 
আখুঘাতঃ শৃদ্রঃ। তবে “বলভদ্রঃ প্রলম্বপ্নঃ” এইস্থলে প্রলম্বস্ব পদ কিন্তুপে সিদ্ধ 
হইল? মুলবিভুজাদিত্ব ভেতু ইহা! এবং শক্রত্বঃ কৃতদ্রঃ ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হইফ়াছে। 
বাহুলক হেতু অণ্ প্রত'য় হইয়া চোরঘাতো৷ নগরঘাতে। হস্তী ইত্যাদি পদ সিদ্ধ 
গুইয়াছে। 

৭৭। মনুষ্য কর্তী হইলে শক্তি অর্থ বুঝাইলে হস্তী ও কবাট শবের উত্তর 
টক্ প্রত্যয় হয়। যথা, হস্তিঘ্রো না। কবাটস্বশ্চৌরঃ। কপাট এইরূপ পাঠাস্তরপ্ 
আছে। 

৭৮। পাঁণি ৪ তাঁড় শব উপপর্দ হইলে হন ধাতুর উত্তর ট্ক্ প্রত্যয় হ্যা 
টের টির লোপ হয়।, নিপাঁতনে তত্ব হম্ব। যথা, পাঁপিখঃ। তাড়বঃ। শিল্পী 
বুঝাইলে কি হইবে £ পাঁণিখাতঃ। তাড়খাত। রাজানং হস্তি এই বিগ্রচ্থরাজখঃ । 



হদন্তপ্রকরণম্। ৪৭৩ 

৮০৭1, কর্তরি ভূবঃ খিকুছ্খুকঞ্জে । ৩। ২। ৫৭1 
আঢাদিধু চ্যুর্থেষ্যন্তেযু ভবভেরেতৌ স্তঃ। অনাট্যঃ আট্যো ভব- 

স্তীতি আ্যন্তবিষুঃঃ। আচ্যন্তাবুকঃ। স্পৃশোহনুধকে ক্কিন্। ঘ্বৃতস্পৃক্। 
কন্্রন্নীতি নিবৃত্তম। মন্ত্রেণ স্পৃশনতীতি মন্ত্রম্পৃক্1 খত্বিগ্দধুক্জশ্দিগুষর- 
গঞ্চুযুজিক্রেধ্াঞ্চ ব্যাখ্যাতম্। ত্যদাদিষু দুশোহনালোচনে কঞ্চ। সমানা- 
্যয়োশ্চেতি বাচ্যম্ 1০1 অদূক্। অন্যাদৃক। অন্যাদৃশঃ। ক্োহপি 
বাচ্যঃ। ০। তাদৃক্ষঃ | সঘৃক্ষঃ। অন্যাদৃক্ষঃ | 

শা শপ পাস. পচ হা ০৪ শিস সাপ সপ এস ৮ আপ আস পপ পপ 

কুবণস্কানেনেতি । নন্বিহ খ্যুনোহতাবেহপি করণধিকরণয়েশ্চেভ লুট! ভবিতবামিত্যত আহ। 
প্রতিদ্ধনামর্থ্যার্দিতি। তথাহি আঢীকরণমিতি রূপং লুট্খ্যনোস্তলাম। ন চ খ্যনি সুস্হ্ন্থো 
হযাতামিতি বাচাম্। অনব্যয়গ্তেতি পম্যদাসাৎ। উধ্য।দিদ্বিডা5শ্চেতি নিপাভসংজ্ঞকত্বেন ছ্রান্তস্ত 
ঘব্যয়তাৎ ন চখ্যনি সতি উপপদমতিজ ইতি নিতাসমাসে। লত্যতে লুযুটি তু নেতি বচ্যশ্। ল্যুট্যপি 

পতিসমাসন্ত সম্ভবাৎ। ভন্যাপি নিত্যসমাসত্বাৎ। ন চস্ত্রীপ্রতায়ে বিশেষঃ। লু[টি টিড্চেতি শ্থত্রেণ 

খ্যুনি তঞ্জত্যেন খ্যুন উপসঙ্খা।নেন চ ডীপন্তলাত্বাৎ। নাপি স্বরে বিশেষঃ। লুযুটি লিৎস্বরেণ কৃঞ 

উদাত্তত্বাবিশেধাৎ। ন চোত্তরার্থমচ।বিত্যুঞ্তমিতি বাচ্যম্। কেবলোত্তরার্থত্বে ছি তত্রেব ব্রয়াৎথ। 
তঙ্গেতহুক্তমিহ লাডপি নেভি। 

৮*1 ভাঁষামতে ত্বিতি। ভাঘাবান্তিকম্বরসেন লু[ডিষ্ট ইতি কেবলোত্তরার্থত্বম্। লতভ্যতে অতম্ত- 
স্বিরোধাৎ বৃত্তিকন্মতমযুক্তমিতি কৈয়টঃ। কর্তরি ভুবঃ। অদ্বাবিতান্থবর্ততে অন্যথা আটীভ বিষুঃ 
আচনীভাবুক ইতি গ্যাদিতি ভাবঃ| বর্তৃগ্রহণং করণানুবৃত্তিমনিরাসার্থমুত্তরার্থং চেতি প্রাঞ্চঃ। 
বস্ততগ্ত ব্যর্থমেৰ অন্বরিতত্বাদেব।ননুবৃত্তিসিদ্ধেঃ উত্তরত্রাপুপযোগো। নেতি ম্পষ্ভীকরিষামাণত্বচ্চ। 

খকারে। মুমর্থ:। চকারশ্চিত ইত্যন্তেদাত্তর্৫থঃ। একারে। বৃধার্থঃ। হ্া।দেতৎ। খিকুচ ইকারে। 
মাস্ত খফুরিতোবোচ্যতাম্ এবঞ্কারে।হপি ন কর্তবাঃ প্রতায়ন্বরেণৈবান্ডিমতসিদ্ধেঃ ইব্গ্র[দিত্বসিদ্ধয়ে 
ইভাগমে কৃতেহপ্যাগমা অনুদ[ত্া ইতি তত্তানুদাত্তত্বাৎ। ন চ কতো কেঞ্চুচ্চা ব্বাদয়শ্চেতি স্বরশুত্রে 
অন্য গ্রহণং ন হ্ঞাৎ। চকারানুবদ্ধাভাবাদিকারস্ত লাক্ষণিকত্বাং যত্বণত্বয়োরসিদ্ধত্বেনেঞ্চ ইতি ব্নপা- 
ভাবাচ্চেতি বাচাম্। কুতেহপি ইকারে তদনুবদ্ধস্তোতি পরিভাষয়া অলঙ্কঞাদীফুচ এব গ্রহণং স্তান্ 

স্বেতত্ঠট । ইকারোচ্চারণসা মর্ধ্যাদস্তাপি গ্রহণমিতি চেদ্ধন্তৈবং খঞ্জযমন্তর তত্রেটি কৃতে চফা রানু বন্ধ- 
সানর্থয।দল্তাপি গ্রহণমন্ত্িতি কিমিকারেণেতি চিস্তামেতৎ। ন চেহ লাঘবাভাবাদিকারোহস্ত চকার 

এব মান্থিতি, শঙ্কাম্ একমাত্র! ভবেদ্ হুন্যঃ বঞ্জনং ত্বর্ধমাত্রকমিতি সব্বসম্মতত্বাৎ। যত্ত হরদত্ডেনোক্তং 

বন্বপত্বয়েঃ সামর্থা দন্ত গ্রহণমিতি তদাপাততং। ন্জপেক্ষয়া ফুজু্ডে প্রক্রিয়ালাথবেন বত্বণত্বয়োঃ 
করপন্যে।চিততয়! সামর্থাযোগাদিতি দিকৃ। নিবৃত্তমিতি। নন স্পৃশেঃ সকন্মকত্বাৎ কর্পণাপপদে 

চিনির ৯ 

৭৯। চী অর্থ বুঝাইলে এবং ছী প্রত্যত্াস্ত না হইলে আটা, স্ুভগ, স্থল, পলিত,* 
নঞ্জ, অন্ধ, প্রিয় এই সকল শব্দ উপপদ হইলে কৃঞ্ ধাতুর উত্তর করণার্থে খুন প্রতান্ষ 
হয় । যথা, প্ঞসনাঁাং আঢ্যং করোতিঅনেন” এই বিগ্রন্থে আচ্যঙ্করণম্। চী প্রত্যয় 
হইলে রি হইবে । আঢটীকুর্বস্ত্যনেন এইস্থলে প্রতিষেধ বলে লুযুট্ প্রতায়ও হয় না, ইহ? 

কাশিকার ম্ত।- কিন্তু ভাম্যমতে ল্যুটই হইবে । .অদ্থ্যৌ এই পদটা উত্তরার্থ অর্থাৎ পর 
শুতে ইছার-কার্ধয হইন্লে। 

++ পিপাসা পলা শি ০ 

ক (৬০) 



৪৭৪ সিদ্ধাস্তকৌমুদী। 

৮১। সৎসুদ্বিষদ্রহদুহযুজবিদভিদচ্ছিদজিনীরাজীমুপ- 
সর্গেইপি ক্ষিপ্। ৩।২।৬১।* 

এভ্যঃ ক্কিপ্ স্াছুপসর্গে সত্যসতি চ স্ুুপ্যুপপদে । ছ্যস্। উপনিষণু। 
অগুসূং। প্রসূঃ 1 মিত্রদ্ধিই। প্রদিট,। মিত্রপ্রক্। প্রপ্রক্। গোধুক্। 
প্রধুক। অশ্বযুক্। . প্রযুক্। বেদবিত। নিবিদিত্যাদি। অগ্রগ্রামাভ্যাং 
নয়তের্ণো বাচ্যঃ| ০1 আগ্রণীঃ1। গ্রামণী2। 

ইতি চেদত্র প্রাচঃ। পুদশ্হ্াৎ কর্তরি ইতান্ুবর্ততে সা চানুবুত্তিঃ কর্তরি কৃদ্দিত্যনেনৈব কত্তরি 

কিনঃ সিদ্ধত্াদ্যর্থ। সতী কর্তৃপ্রচয়ার্থা কর্মণাপপদ্দে এক কর্তা করণাদৌ চাপর ইতোবং কর্তৃপ্রচয়স্তথা 
চ স্ুবস্তে উপপদে ইতি ফলিতং ভবতীতি মন্চস্পৃগিতা।দ্যপি সিদ্ধমিতি। বস্ত্রতস্ত কর্তৃগ্রহণং বার্থমষিতি 
পু'বশৃত্র এবোক্তম্। ন চেহ কর্তৃপ্রচয়ার্থং তদাবন্ভকমিতি শঙ্কাম্। মন্ত্রম্পৃগিত্যাদেঃ ক্কিপি সিদ্ধে। 
নচক্িপিকৃুত্বং নন্তাদিতি বাচাম্। ক্ষিন্প্রতায়ো- যম্মদিতি বহুত্রীহিগলাদেব কুত্বসস্ভবিতি দিকৃ। 

কাদূগিতি। তমিবেমং পন্ঠপ্তি জনাঃ। স ইবায়ং পগ্ততি জ্ঞানবিঘয়ে। ভবতীতি বুৎপত্যা। কর্মকর্তরি 
প্রত্ক্সরূঢার্থ।নু গুণত্বাৎ। 

৮১। সংশুদ্ধিষেতি । সদ্* বিশরণ।দৌ শু ইতি দ্বিষ। সাহচর্ধাৎশুতেরাদাদিকন্য গ্রহণং ন তু সুতি 
গনত্যোঃ | যুজির্ যোগে যুজ সম।ধে দ্বয়েরপি গ্রহণম্। বিদজ্ঞানে বিদ বিচারণে বিদ সম্তায়াং 

ভ্রয়ণামপি গ্রহণং বিদ* লাভে ইতাপ্ত তু নগ্রহণষ্। বিদ্দেত্যকারস্ঠ বিবক্ষিতত্বাৎ। ছাসদিতি। পূর্বর্ব- 

পদাদিতি ষত্বস্ত ন ভবতি ছন্দসীতানুবুত্তেঃ। তথা চ মাঘ:। মনস্ম্ যেন ছাসদাভাধীয়তেতি। 
আদিতেয়।দিবিধদ ইত্যত্র তু হুযামাদিত্বাৎ বত্বমিতি মাধঘাদয়ঃ। উপনিষদিত্যত্র তু অপ্রতেরিতি বঃ। 
গগ্রগ্র।ম।ভ্যামিতি। স এবাং শ্র।মণীরিতি নির্দেশেন জ্ঞপিতক্তৎ। নীব্পপ্রতায়বিষয়তে /চেঙ্গং 

তেন কর্শণাণি 'ণত্বং ন ভবতি গ্রামনায়ঃ জ্ঞাপকন্ঠ সামান্তবিষয়ত্ৎ। অগ্রশব্দোপপদাদপি ণত্বং 

তেনাগ্রনীরিত্যাপ সিদ্ধমিত্যাহছঃ | 

৮*॥ আদট্যাদি শব উপপদ হইলে ছৃার্থে এবং ছী প্রতায়ান্ত না হইলে কর্তৃবাচ্যে 
ভূ ধাতুর উত্তর খিষুচ্ ও খুকএই প্রতায় হয়। যথা, অনাঢাঃ আটঢাঃ ভবতি এই বিগ্রহে 
আচঢান্তবিষুঃ; | আঢ্যস্তাবুকঃ। অন্ুদকার্থে স্পূশ ধাতুর উত্তর কিন্ প্রত্যয় হয়। 
গ্বতস্পৃক্। এস্থলে কর্খরণি এই পদের নিবৃত্ভি হইল। মন্ত্রেণ স্পূশতি এই বিগ্র্থ 
মন্ত্পৃক। খাত্বিক। দধৃক্। ইহাদের ব্যাখা! পূর্বে কর! হইয়াছে ।' তাদাদি শবের 
পর দৃশ ধাতুর উত্তর আলোচনার্থে ক-প্রতায় হয়। সমাস ও অন্ত শব্দ উপপদ হইলে 
পুশ ধাতুর উত্তর কিন্ প্রত্যয় হয়। যথা, সদৃকৃ। অন্যাদৃক। অন্যাদৃশ্ঃ। ক্সও 
হয়। তাদৃক্ষঃ। অন্যাদৃক্ষঃ। 

৮১। সুপ্ উপপদে থাকিলে অথব] উপসর্গ পূর্বে থাকিলে বান! থাকিলেও, মত 
হু, দ্বিষ, ভ্হ, হুহ, যুজ, বিদ, ভিদ, ছিদ, জি, নী, রাজ, এই সকল ধাতুর উত্তর ক্রিপ্ 
প্রত্যয় হয়। যথা, ছ্যসৎ। উপনিষৎ। অগুস্থঃ। প্রস্থঃ। মিত্রদ্ষিট।, প্রশরিট। 
মিত্রঞ্তক্। . গোধুক্। ৬ প্রধুক্। অশ্বযুক।, প্রযুক্। বেদবিৎ। .নিবিদ্ ইত্যাণি। 
অগ্র ও গ্রাম শবের পর নী ধাতুর নকারের ণরহুয়। অগ্রনীঃ গ্রামণীঃ।, | 



হদ্দন্তপ্রকরণম্। ৪৭ 

*৮২*। ভজো গ্িঃি। ৩। ২। ৬২, 

স্থপ্যুপনর্গে চৌপপদে ভজের্ণিঃ স্তাৎ। অংশভাক্। প্রভাক্। 

৮৩।* অদোহুনন্নে। ৩। ২।৬৮। 

বিট. স্তাৎ। আমমত্তি আমাৎ। শশ্তাৎ। অনন্নে কিম্। অল্নাদঃ। 

৮৪। ক্রব্যেচ। ৩।২। ৬৯। 

অদের্বিবউ,। পুর্ব্েণ সিদ্ধে বচনমণ্বাধনার্থম। ক্রব্যাৎ। আমমাংস- 

ভক্গষকঃ। কথং তর্থি ক্রব্যাদদোহস্প আশর ইতি । পঞ্কমাংসশব্দে উপ- 
পদেহণ। উপপদস্ত ক্রব্যাদেশঃ পৃষোদরাদিত্বাত। 

৮৫। ছুহঃ অপৃ্ ঘট । ৩।২। ৭০ | 

কামছুঘ!। ূ 

৮৬1 অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যান্তে। ৩। ২। ৭৫। 
ছন্দপীতি নিবৃত্তম । মনিন্ ক্কনিপ্ বনিপ্ বিচি এতে প্রত্যয় 

ধাতোঃ স্থ১। 

৮৩। অদোহনন্নে ইতি । বিট্ম্যাদিতি। জনসনক্রমগমো বিভিতি পুব্বসুতরনুবৃত্তেঃ । পুর্বনুক্রং 
ত্বিহ নোপন্যস্তম। তত্র হি ছন্দসি সহ ইতাতঃ ছন্দসীতানুবর্তনাৎ। 

৮৫ কামছুঘেতি। ধেনুরিতি শেষঃ। কামং দেক্ষীতি বিগ্রহ | ৪. 

৮৬) অন্তেভ্যোহপি দৃশ্তন্তে। ইহ বিজুপে ছন্দসীত্যতো বিচ, প্রত্যয়; । আতো। মনিনিতি সুত্রাম্ম- 
নিনাদয়শ্চান্বর্তস্তে তদাহ।- মনিন্কনিবিত্যাদি। 

৮২। স্থবস্ত পদ ও উপসর্গ উপপদ হইলে তজ ধাতুর উত্তর নি প্রত্যয় হয়। 
পন্থা, অংশভাক্। প্রভাক্। 
৮৩৭ অন্ন শব্দ উপপদ না৷ হইলে অদ ধাতুর উত্তর নিট প্রত্যয় হয়। যথা! আমং 

অত্তি এই বিগ্রহে আমাৎ শম্তাৎ। অন্ন উপপদ হইলে অল্লাদঃ এইকপ হইত। 
৮৪ । আমমাংস বাচক ক্রব্য শব্ধ উপপদ হইলে অন ধাতুর উত্তর বিচ্ প্রত্যয় হয়। 
এস্ঠকলে পুর্ব সুত্র দ্বারা বিট প্রত্যয়ের সিদ্ধি ছিল, কিন্তু অণ্ প্র্তায়ের বাধনা্র 
পুনর্বার এই নুত্র করিলেন। যথা, ক্রবাৎ আমমাংসতক্ষকঃ। তবে “ক্রব্যাদো হপঃ 
আশরঃ* এরই পর্য্যায় মধ্যে ক্রব্যাদঃ এইরূপ অকারাস্ত পদ কিরূপে সিদ্ধ হইল ? 

গলে গ্কমীংস বাচক শব্ধ উপপদ হইয়াছে, সুতরাং অদ ধাতুর উত্তর, অণ্ প্রত্যয় 
ধারে *উপপদ স্থানে পৃষোদরাদিত্ব হেতু ক্রব্যাদেশ হয়| 
৮৪ ছহ ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যা়,হয় ও ঘ আদেশ হয়। যথা, কামছঘ। 1 



৬ ূ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৮৭1 নেড়শিশ্কৃতি। ৭1২1 ৮1 
বশাদেঃ কৃত ইণ্ নস্যাৎ্ু। শু-স্থুশশ্মা। গ্রাতরিত্বা। 

৮৮। বিডনোরনুনাসিকস্তাৎ। ৬1।৪। ৪১1 

অনুনাসিকল্ "সা স্টাৎ। বিজায়ত ইতি বিজাবা। ওণু-অবাব!। 
বিচ । রোট। লেট্। স্থগণ্। 

৮৯। ক্িপ্চ। ৩। ২। ৭৬1 
অয়মপি দৃশ্যতে ৷ সবৎসুদ্বিষেতি ত্বস্তৈব প্রপঞ্চঃ। উখাজ্। পর্ণধ্বত | 

বাহভটু। 

৯০ | অন্তঃ। ৮181 ২০। 
_. পদাস্তহ্যানিতের্নন্য ণত্বং স্যাছুপসগস্থান্নিমিত্তীৎ পরশ্চে। হেপ্রাপৃ। 
শাস ইদিতীত্মম॥ মিত্রাণি শাস্তি মিত্রশীঃ। আশাসঃ কৌ উপধায়া ইত্বং 
বাচ্যম্। ০) আলশীঃ। ইত্বোত্বে। গীঃ। পুঃ। 

৮৭। সুশর্দ্দেতি। সুষ্ঠ, শৃণ।তীতি বিশ্রহঃ। প্রাতঃ এভীতি প্রাতরিত্ব। ॥ ইপঃ কনিপি হত 
পিতীতি তুক্। 

৮৮। অবাবেতি। অনুনাসিকন্ত আত্বে অবাদেশঃ সৌ দীর্ধনলে।পৌ । কোই রেডিতি। ক্ষ 

রিষ হিংসায়াম্। উপধাগুণঃ জশ্ চর্বে। ্ 
৮৯। বাহত্রুডিতি। বাহ।দস্বাদ্ দ্রষ্ঠতীতি বিগ্রহঃ। বুতো তু বাহাভ্রডিতি পাঠঃ। বহ্ঃ স্বন্ধঃ 

অন্যঠেষ।মপিচ্দৃষ্ভতে ইতি পুর্ণবদান্তহ্য দীর্ঘ ইতি হরদত্তঃ | 

৯* | অন্তইতি। অনিতেরিতি বর্ততে অস্তোত্তরপদাপোক্ষো গৃহাতে নানিতেরপেক্ষাহব্য তিচারাদত 
আহ। পদাস্তন্তেতি। হে প্রাণিতি। অন প্রাণণে ক্িপ্। অনুনাসিকশ্ডেতি দীর্ঘঃ ৷ ন ঙিসছুদ্ষোরিতি 
নলোপনিবেধঃ। অন্যত্র তু নলোপেন ভাব্যমিতি সমুদ্ধান্তমুদাঙতস্। সিত্রশীরিতি । -লুণ্ডেহপি 
ক্ষিপ্প্রত্যয়ে প্রত্যয়লক্ষণন্তায়েন হলাদটিত্প্রত্যয়পরত্বমন্তি। বপাশয়ে নাস্তি প্রত্যয়লক্ষণমিত্যেত্বর্ণ- 

প্রাধান্এবেতুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। আশাস ইতি। শাহ অনুশিষ্টো -আঙঃ শাহ ইচ্ছারামাত্নেপহণ 

শাস ইদ্দিত্যাদিন। সিদ্ধে কাবেব উপধায়া ইত্বমিতি নিরমার্থমিদস | তেন আশান্তে ইতি সিঞ্চষিত্যেকে 1 

৮৬। অন্ঠান্ত শবের উত্তর প্র প্রত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্থুলে ছন্দসি 
প্লাদের নিবৃতি হইল। ধাতুর উত্তর মনিন্, কনিপ্, বনিপ্, বিচ এই কর়টা প্রত্যয় হয়। 
১:৮৭ 'বশাদি কৃতের উত্তর ইণ্ প্রত্যয় হয় না। শৃ-সণন্দী। প্রাতরিত্ব।। 

৮৮) অনুনাসিক যে বিট. ও বন্ প্রত্যয়ের উত্তর আটু আগম হয়। বিজায়ত 
ইতি বিজাব!। ওণু-ধাতু অবাবা। বিচ প্রতায় হয়। রোট্। লেট্।' সুগণ্। 

৮৯। ক্িপ্ প্রতায়ও হয়। *সৎস্দ্িব* এই সুত্র দ্বার! ইহারই প্রপঞ্চ বৃ্সাইচতছে। 
উতাজ্ৎ। পর্ণধবছ । ১বাহভ্রট। 



কৃদন্তপ্রকরণঞ্জ। ৪৭৭ 

»৯১৭  ইন্মন্ত্রল্ক্ষিযু চ। ৬। ৪1৯৭1 
এষু ছাদে স্বং স্যাৎু। তনুচ্ছু। অনুনাসিকম্য ক্কিবীতি দীর্ঘঃ। 

মোনো ধাতোঃ। প্রবান্। প্রশান্ । চ্ছ্বোরিভ্যঠ়। অক্ষদ্যুঃ । জ্বরত্ব- 
রেত্যুঠ,। জ্ঃ। 'জুরৌ। জুরঃ। তুঃ। অ্রঃ। উঃ। বৃদ্ধিঃ। জনানবতীতি 
জনৌঃ। জনাবৌ। জনাব । মুঃ। মুবৌ | মুবঃ। সুমুঃ। সুন্ৌ । সুম্বঃ। 
রাল্লোপঃ। মুচ্ছ মুঃ। মুরৌ। মুরঃ | ধুববী ধূঃ। 

৯২। গমঃ কৌ । ৬।৪।৪০। 
অন্ুনাসিকলোপঃ স্তাৎ। অঙ্কগত। গমাদীনামিতি বক্তব্যম্। ০। 

পরীতৎ'। সংযৎ। স্তন । উড চ গমাদীনামিতি বক্তব্যং লোপশ্চ । ০। 
অগ্পেগুঃ । ভ্রম-মগ্রেজ | 

অন্কে তু বিধ্যর্থমেবেদং ন নিয়মার্থং প্রাপ্তাভাবাৎ। নচ শাস ইদঙ্ হলোরিতি ইত্বস্ত প্রাপ্তিরস্তীতি 
বাছাম্। তত্রাঙসাহচর্যাৎ পরন্মৈপদিন এব শাসেগ্রহণাৎ। যদাপি সন্তিশান্তীতি সুত্রে পৃথক ফোগ- 

করণাদর্তেলুঙি আরত সমারতেতি পদদ্বয়েহপাযডিতি দিদ্ধান্তস্তথাপু[ত্তরর্থতয়া পরন্মৈপদ গ্রহণামু- 
বুত্তেরপ্যাকরে স্পষ্টতয়া পরস্মেপদে দৃষ্টে। যঃ শাস্তিস্তল্নাৎ পরস্ঠাতিতি নিকর্ষঃ। তথ চাহশান্তে ইত্যত্র 
ইত্বপ্রসক্তিরেব ন্তীতা্ং। বস্ততস্তু আশিধষি লিঙ্লোটোৌ ক্ষিয়াশী প্রৈষেখিত্যা দিনির্দেশেনৈক 
নিদ্ধমিতি নেদমপুন্ধ বার্তিকম্। ততশ্চ ইত্বং বাচামিত্যন্ত ইত্বং ব্যাখ্যেয়মিত্যর্থঃ। আশিষীত্যাহুক্ত- 
নির্দেশধিতি দিকু। নর 

৯২। স্ুশ্বাবিতি। ও স্থগীতি যণ্। 

৯০। উপসর্গস্থ নিমিত্তের পর পদের অস্তে স্থিত ধাতুর নকারের ণত্ব হয়। যথা, 
হে প্রাণ্। শীদ ধাতুর উত্তর ক্কি প্রত্যয় পরে থাকিলে উপধার স্থানে ইঁকার হয়। 
মিত্রাণি শান্তি এই বিগ্রহে মিত্রশীঃ ৷ স্ষি প্রত্যয় পরে থাকিলে আঙ্ পূর্বক শান ধাতুর 
উপধার স্বানে ইকার হয়। আশীঃ। ইত্ব ও উত্বহইরা থাকে। গীঃ। পুঃ। 

৯৯) ইন্ মন্ ত্রল্ কি এই সকল প্রতায় পরে থাকিলে ছাদ ধাতুর উপধার হুত্ব 
হয়। দ্অনুলাসিকশ্” এই সুত্র দ্বার! দীর্ঘ হয়। “মোনে। ধাতোঃ” এই সুত্র দ্বার! মকার 

স্থানে নক্ষার হয়। প্রবান্। প্রশান্। “ছোঃ” এই সুত্র দ্বারা উঠ্ প্রত্যয় হইবে। 
অক্ষদুাযুঃ । “জরত্বর” এই সুত্র দ্বারা উঠ প্রত্যয় হইবে। জ্ঃ। জুরৌ। জুরঃ। তৃঃ। 
অং। উ:। বুদ্ধিঃ। জনাননতি এই বিগ্রহে জনৌঃ। জনাবৌ। জনাবঃ। মুঃ। সুবৌ। 
মুব?। স্ুমুঃ। সুহ্বৌ। স্থপ্বঃ। প্রালোপঃ” এই সুত্র দ্ব'রা রকারের পরবর্তী ছকাকের 
লোপ হুয়। মুচ্ছ। মুঃ। মুরৌ। মুরঃ। ধুবর্বী ধুঃ। এখানে বকারের লোপ হইয়াছে। 

৯২। ক্কি প্রত্যয় পরে থাকিলে গম ধাতুর অন্থনামিকের অর্থাৎ মকারের লোপ 
হস়্। . স্ক্ষ্গং। পগমাদীনাষিতি বক্তবাম্” এই বা্তিক হুত্র দ্বার। গম প্রভৃতি ধাতুর 
কান্না মিক,বর্ষের লোগ হইবে। পরীতৎ। সংঘৎ। স্থনৎ। গম প্রস্তুতি ধাতুর উত্তর 
উড, প্রন্যয়ও হয় এবং অনুনাসিক বর্ণের লোপ হয়। অগ্্রগুঃ। ভম অগ্রোজঃ। 



৪৭৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৯৩। স্থঃকড। ৩। ২। ৭৭। 

চা কিপ্। সংস্থঃ সংস্থা । শমি ধাতোরিত্যচং বাধিতুং সূত্রম্ 
৯৪ | ন্প্যজাতো ণিনিস্তাচ্ছীল্যে |: ৩। ২। ৭৮। 

অজাত্যর্থে স্ুপি ধাতোর্ণিনিঃ শ্যাত্তাচ্ছীল্যে দ্যোত্যে। উঞ্ণচভোজী । 
গীতভোজী। অজাতোৌ কিম্ । ব্রাহ্ষণানামন্ত্রষিতা । তাচ্ছীল্যে কিম্। 
উষ্ণং ভুঙ্ভ্ে কদাচিশ। ইহ বৃত্তিকারেণোপসর্গভিন্ন এব স্ুপি ণিনিরিতি 
ব্যাখ্যায় উত্প্রতিভ্যামাডি সর্তেরপসংখ্যানমিতি পঠিতম্। হরদত্তমাধবা- 

দিভিশ্চ তদেবানুস্থতম্। এতচ্চ ভাষ্যবিরোধাদুপেক্ষ্যম্। প্রসিদ্ধশ্চোপ- 
সর্গেৎপি ণিনিঃ। “স ব্ভ়ুবোহপজীবিনাম্” | “অনুযায়িবর্গ২৮ । “পতত্যধো 

৯৩। স্থঃক চেতি। শংস্থ। ইতি কিপি লুপ্তে ঘুমাস্তেতি ঈত্বং ন স্থানিবন্তাবস্যানব্বিধাবিতি নিষেধাৎ ॥ 
প্রত্যায়লক্ষণনূ «২ তু প্রতায়ন্যাসাধারণরূপং যত্রাগ্রীরতে তত্রৈবেতি নিয়মার্থমিতি নিক্ষর্াৎ। বত 
কৈয়টেনোক্তম্। ঈত্বমবকারাদাবিতি বচনাস্ত।ষ্যক। রীত্যোদ্রাহরণপ্রানাণাযছ। প্রতায়লক্গণেন ঈত্বং নেশ্তি 
তত অতৃণেডি দিজা।দিসিদ্ধয়ে প্রত্যয় প্রাধান্তে অবিধ্যর্থং প্রত্যয়লক্ষণসুত্রমিতি পক্ষমভিপ্রেত্য বত্রাপ্যব- 
কারাদাবিতি বচনন্বীকারে নুধীবেতি ন সিধ্যেদিত্যপরিতে।ষেণঃ পক্ষাস্তরম্বীক!র ইতি বোধ্যম্॥। নত 
নিরমার্থমিতি। নিক্ষর্ষপক্ষে তু প্রাণুক্তমিত্রণীরিত্যত্র কথমিত্বং ভবেদিতি চেৎ। অগআ্রাহঃ। শাসঃ 
ইদ্দিতি ততঃ অডি নিক়্মার্থমিদম্। অজাদৌ। চেদ্দিত্বং শু।দঙ্যেব নান্তত্রেতি হল্গ্রহণং সাস্তিতি 
জ্েয়মিতি। ন চৈবমপি হলাদৌ পিতি সার্বধাতুকে তৃণ ইমো বিধানাদভূগেডিত্য।দি তু নিয়মপক্ষে 
ন সিধ্যতীতাবিধ্র্থমিতিপক্ষে(ইপি স্বীকধ্য ইতি বাচ্য-ৎ। উতো বৃদ্ধিরিতিহ্ত্রাদ্ধল্গ্রহণমনুবর্ত? 

তৃণৃহ[নীত/ত্রানিষ্বারণ।য় নাভ্যন্তহ্তাচীতি সুত্রাদচি নেতান্ুবর্কা ব্যাথানাৎ। এতচ্চ রুধাদিগণ এব 

ব্াখ্যাতম্। স্তদ্দেতৎ. গপি স্থঃ ক্কিপ্ চেতি নুত্রাভ্যাং ককিপৌ। সিদ্ধ! তত্রাহ। শমীত্যাদি। 
ধাতুগ্রহণসামর্ঘযদ্ধি ধাতুমাত্রাস্তবন্নচ প্রতায়ে। হেত্ব।দিধু কুঞষ্টং যথ। বাধতে তথ। তিষ্তেঃ কক্ষিপাবপি 

বাধেতেতি স্থঃ কচেত্যারস্ত ইতি ভাবঃ। নম্থেবং শমি ধাতোরিত্যন্তানস্তরং স্থং ক চেতি হুত্্যতাং 

চকারেণাচি দমুচ্চিতে সবর্ধে দীর্থেণ শংস্থ' ইতি ভবিষ্যতি এবঞ্োৎসর্গাপবাদয়েঃ সমানদেশতর়। 
সন্বর্ভগুদ্ধিরপি লত্যতে। ইত্বাভাবার্থঞ ন যতনীয়মিতি মহল্ল/ঘবমিতি চেৎ। অব্াহঃ। অশংস্বা! ইত্যত্র 
অচ্কাবশক্তাবিতিহ্ত্রেণোত্তরপদমস্তোদাত্তং স্াৎ। কৃদ্গ্রহণে গতিকারক পূর্বন্ত।পীতি শংস্থাশবন্ষ্ 
জন্তত্বাৎ। কিবস্তেন নঞ্সমাসে তু নঞ্পূর্বপরপ্রকৃতিত্বরঃ সিধাতীতি। 

৯১। উ্ণভে।জীতি। ডউকং ভোতুং শালমস্ত । আমন্ত্ররিতেতি। মব্তি গুণ্তপরিভাবণে। চুরাদি- 
রাঙ্পূর্বং ইদিত্ব(ম্ম্। তাচ্ছীল্যন্ত (ববক্ষিতত্বাতৃন অতএব ন লোকেতি নিষেধাৎ ব্রাঙ্গপানিত্ত্ত 

কর্মণি ষষ্ঠী ন কৃতা। উপনসর্গভিন্নএবেতি। সৎস্ত্বিষেতি সুত্রে উসসর্গেহগীতুক্ততাদ্ুপসর্গ তিন্নকৈব 
স্থপো! ল।ভার়াম্মিন্ সুত্রে পুনঃ স্গপৃশ্বহণং কৃতমিতি ভাবঃ। -ভাব্যবিরোধাদিতি । উক্ত ভাষ্য 

ক্গবিতি বর্তমানে পুনঃ নুবগ্রহণং কিমর্থমনুপসর্গ ইত্যেবং তদভূৎ ইদস্ত হুপ্মাত্রে বখ। নিরযাহানারি? 

৯৩। সুংম্ পূর্বক স্থাধাতুর উত্তর ক্কি ওক ও কাপ্ প্রতায় হয়। 'যখ* সং 
সংস্থা। “শমিগরাতো: এই ুত্র দ্বার! বিহিত অচ্ প্রত্যন্বের প্রীপ্তি জুইত,..ফেিন্ 
তাহাকে বাধা দিবার জন্য এই সুত্র কর! হইল. 



কদন্তপ্রকরণম্। ৪৭৯ 

ধাম বিসারিগ। “ন্ বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোহুনুজীবিভিঃ৯ ইত্যাদৌ। সাধুকারিণ্যু- 

পসংখ্যানম্ ।০। ব্রহ্ষণি বদঃ ।০1। অতাচ্ছীল্যার্থ, বাত্তিকদ্বয়ম্ | 
সাধুদায়ী। ব্রহ্ষবাদী। 

৯৫। কর্তযুযুপমানে । ৩। ২। ৭৯। 
ণিনিঃ স্তাৎ। উপপদার্থঃ কর্তী প্রত্যয়ার্থন্ত কর্তুরুপমানম্। উট 

ইব ক্রোশতি উদ্ঁকোশী। ধ্বাঙক্ষরাবী। অতাচ্ছীল্যার্থং জাত্যর্থঞ সুত্রম্। 

প্রতাসারিণ্য ইতি। অন্তায়ম।শয়ঃ | সংস্দ্বিষেতি হৃত্রে হুপি স্থ ইত্যত: স্থপীত্যন্বর্ততে। তচ্চ 
উপসর্গেতরণরম্। উপসর্গেৎপীতি পৃথ গুক্তেঃ তদিহানুবর্তমানমর্থাধিক।র।দুপসর্গেতরপরমেব স্ডা্দিতি । 

নিধর্ষে তু মা তুদিহ স্থব্গ্রহণমুপসর্গেৎপীত্যংশত্তাপানুবুত্ত্যা নির্ববাহাৎ। সর্বথ।পি হুব্মত্রে উপপদে 
শিনশিঃ ন ত্বন্ুপসর্গ এবেতি সিদ্ধাস্তঃ। এতচ্চ শব্দকৌগ্তভে স্পষ্টম। প্রসিদ্ধশ্চেতি। এব পাঁশিনী- 

যামুসারিণীমিতি প্রক্রিয়।কারপ্রয়োগোহপি নির্বাধ এব । অমরশ্চ প্রাুঙ্ক্ত । লিঙ্গ শেষবিধিব্যাপী 

বিশেষৈধদাবাধিত ইতি দিক । সাধুকারিণীতি। এতচ্চ জ্ঞ।পকসিদ্ধম। আকেরিতি হৃত্রে হি 
তচ্ছীলাৎ পৃথক সাধুকারী গৃহতে তচ্চ তাচ্ছীলাং বিনাপি ণিনৌ সত্যেব সঙ্রচ্ছতে ব্রহ্মণি বদ ইদস্ত 
বাচনিকমেব। অতাচ্ছীল্যার্থমিদম্। এতচ্চ কৈয়টহরদ্তাদিগ্রন্থে স্পষ্টম্। যত্ত, ভটবা্তিকে ব্রদ্মবাদ্ি- 

শব্দপ্ত তচ্ছীলতদ্বন্মতৎসাধুক।রিপরতয়া ব্যাখ্যানং কুতম্। অ| ক্েরিতাযাধিক|রে তু ব্রহ্মণি বদেশিনি- 
বিধায়কং বচনং নাস্তোবেতি কথমিদং সঙ্গচ্ছেতেতি চেৎ। অত্রাহঃ। ভর্টপদ।নাময়মাশয়ঃ | 

সুগপাজাতাবিতি স্ত্রেণ তাচ্ছীলো পিনিং উপসঙ্খাানেন জ্ঞ।পকেন বা সাধুকারিণি ণিনিঃ আবশ্ঠকাধ- 
সণায়ে।িনিরিত্যাবগ্তকে পিনিস্ত্ তদ্ধশ্মে পধ্যবস্াতি ন ত্বিহ অ। কেরিতি সুএন্ ব্যাপারোহস্তীতি ॥। নঙ্গু 
ব্রঙ্মবাদিনে! বদপ্তি ইত্যত্র ব্রদ্ধবেদ ইতি ব্র্দশব্মস্তঠপি আতিবাচকতাৎ কথমিহ তাচ্ছীল্যে ণিনিরিতি 

সমর্থনমিতি চেৎ। অন্র নব্যাঃ। হ্প্যজাত।বিত্যত্ত প্রা।ণিজতিরেব পধুণদাস্ততে তাচ্ছীলাযসমভি- 

ব্যাহারাৎ। ব্রাঙ্গপ।ন।মস্ত্রয়িতেতি প্রতুাদাহরণানু গুণা।চ্চেতি ন কাপান্ুপপত্তিরিতি ॥* 

৯৪। তাচ্ছীলার্৫থ বুঝাইলে জাতি অর্থ ন! বুঝায় এইরূপ স্থবস্ত পদ উপপদ 
হইলে ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয় হয়। যথা, উঞ্ণভোজী। শীততভোজী। জাতি 
বুধাইলে কি হইবে। ব্রাহ্মণানামন্ত্য়িতা । তাচ্ছীল্য ভিন্ন অন্ত অর্থে কি হইবে। উষ্টং 

*ভূঙ্ক্তে। কদাচিৎ এইরূপ ভইবে। এইস্থলে বৃত্তিকার উপসর্গ ভিন্ন সুবস্ত উপপদ 
হইলে ণিনি প্রত্যয় হয়, এইরূপ ব্যাথা করিয়া উপপূর্বক প্রতিপুর্র্বক ও আগুুর্ক্ক 
ক্থ ধাতুর উত্তর ণিনি প্রতায় হয়, এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। হরদত্ত মাধব প্রভৃতি 

আ্াচার্য্যের। তাহারই অনুসরণ করিয়। থাকেন। কিন্তু এইটার সহিত ভাষোর বিরোধ 
হয়। "স বভূবোপজীবিনাম্” “অনুযায়িবর্গ:* “পতত্যধোধাম বিসারি সর্বতঃ” “ন বঞ্চ 
'গ্রভবোহনুজীবিভিঃ” ইত্যাদি পদ কাব্যে প্রয়োগ আছে। “সাধুকারিগ্যুপসৎখ্যান্সম্* 

_ এই বান্তিকঞ্জার। সাধুকারী অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয় হয়। *্রক্ষণি 
ব্টী;*। * এই বার্তিক স্তর বারা ব্রহ্ম শব উপপদ হইলে ধাতুর উত্তর শিলি প্রত্য় হয়। 
 তাছীল্যার্থ না বুধাইলে,ও পিনি প্রত্যয় হইবে, এই জন্ত বার্তিক সুত্র কথিত হইয়াছে। 
সাধু দায়ী। ত্রঙ্মবাদী। 



৪৮০ সিদ্ধান্তকৌমুর্দী ॥ 

কর্তরি কিম্ । অপুপানিব ভক্ষয়তি মাধান্। উপমাঁনে কিম্। উ্রুঃ 
ক্রোশতি । 

৯৬। ব্রতে। ৩।২।৮০॥ 

ণিনিঃ স্যাৎ। স্থগ্ডিলশায়ী। 

৯৭। বন্ুলমাভীক্ষ্যে। ৩। ৩।৮১। 

পৌনঃ পুন্যে দ্যোত্যে স্থপ্যুপপদে ণিনিঃ। ক্ষীরপায়িণ উশীনরাঃ | 

০১৮৮ | 51 ৩1 ২1 ৮২ । 

স্থপি মন্যতের্ণিনিঃ স্তাু। দর্শনীয়মানী | 

৯৪৯ | আত্মমানে খশ্চ | ৩। ২। ৮৩। 

স্বকম্মকে মননে বর্তৃমানান্মন্যতেঃ স্ত্রপি খশ্ স্যা। চা ণিনিঃ। 
পণ্ডিতমাত্মানং মন্যতে পণ্ডিতমানী। খিতানব্যয়স্য । কালিম্মন্্যা। অন- 
ব্যয়ন্য কিম্। দিবামন্যা । 

৯৮। মন ইতি। বহুলগ্রহণানুধৃত্তেরিহ মনজ্ঞান ইতি দৈনাদিকন্তৈব গ্রহপং ন তু মনু অববোধন 
ইতি তানাদ্দিকন্ঠ তেন উত্তরহূত্রে খশি গ্তনেব ভবতি ন তুপ্রতায়স্তদাহ। মন্ততেরিতি। 

৯৯ | আত্মমানে ইতি । মননং মান ভাবে ঘঞ্জ আত্মনে। মান ইতি কশ্ণি বষ্ঠা সমালঃ। ম্বপর্্যা 

আ্মশবঃ। প্রতায়ার্থত্বেন সন্নিহিতকর্তী স্বপদার্থসুদ।হ। স্বক এক ইত্যাদি। চাদ্দিতি। ননু বাসরূপ 
বিধিনা লভাতএব শিনিরিতি কিমর্থশ্চক।র ইতি চেৎ। অত্রহঃ। চকারেণাবিচ্ছেদায় গিনি সমুচ্চী' 
যতে। তেন করে যজ ইত্যাদৌ। ণিনিরেবানুবর্ততে ন তু খশ্, এবং চোক্তপ্রয্ে(জনানুরোধেন 
চান্ুকুষ্টং নোত্তিরত্রেতীহ ন প্রবর্তত ইতি। পগ্ডিতমজ্স।নমিতি । একন্।পাত্বনং স্বরূপেণ কর্তৃত্বং 

পণ্ডিতত্ববিশিষ্টরূপেণ চ কর্ণত্বং বোধাম্। - আত্মমানে কিম | দর্শশীয়মানী দেবদত্তে। বজদত্ন্য। 

কালিমন্যেতি। স্থিরাঃ পুংবদ্দিতি প্রাপ্তং পুংবস্তাবং বাধিত্বা পরত্বাদ্ হৃস্বঃ। যত্বত্র ক্যঙমানিনোল্চেতি 

প্রাপ্তঃ পুংবস্তাব ইতি প্রস।দকৃতোক্তং তদ্রভসোক্তমেব মানিন্ রূপাভাবস্ত ম্পষ্টত্বাৎ। দিবামন্েতি। 
অধিকরণশক্তিপ্রধানব্তপ্যন্ত বৃত্তিষ্বতবাৎ কশ্মত্বমূ। 

৯৫। উপমানবাচক কর্তা উপপদ হইলে ধাতুর উত্তর ণিনি প্রতায় হুয়। 
উপপদের যে কর্ত। উহাই প্রত্যয়ার্থ কর্তার উপমান। যথা, উষ্র ইব ক্রোশতি এই 
বি্লহে উষ্ক্রোশী । ধাজ্ষরাবী। তাচ্ছীলার্থ ও জাত্ার্থ এই সুত্র। কর্তা উপপদ 
নাঁ হইলে কিন্ধপ হইবে ? অপুপানিব তক্ষয়তি মাষান্। এখানে ণিনি প্রত্যয় হইল না। 
উপগ্থানবাচি ন! হইলে গিনি. প্রত্যয় হয় না। যথা, উষ্: ক্রোশতি । 

৯৬। ব্রত অর্থ বুধাইলে ধাতুর উত্তর গিনি প্রত্যয় হয়। থা, স্থপ্তিজশার়ী। 
৯৭। পৌনঃ পুন্ঠ অর্থ বুঝাইলে এবং স্বস্ত উপপদ টন ধাতুর উত্তর শিনি 

গ্রত্য্র হয়। বথা, ক্ষীরপারিণঃ উীনরাঃ। 
৯৮। স্মুবন্ত উপপদ হইলে মন ধাতুর উত্তর বিনি প্রত্যয় হয় ।০ যথা; দর্শনীয়মানী। 



কদন্ত প্রকর্বণম্। ৪৮১ 

১০০, ইচ একাচোহম্প্রত্যয়ব্চ । ৬। ৩। ৬৮। 
' ঈইজন্তাদেকাচোহম্ স্যা স চ স্থবাদ্যস্বত খিদন্তে পরে । ওউতোহুম্ 

গাসো:। গান্মঃ। বাঁমশসোঃ | স্িয়ন্মন্যঃ, ভরীপ্মন্যঃ | নৃ।। নরম্মন্যঃ | 
ভূবস্মন্যঃ | শ্রিয়মাত্ানং মন্যতে শ্রিমন্তং কুলম্ | ভাব্যকারবচন।হ 
জ্বীশব্দস্য হুস্বে। মুমমোর ভাবশ্চ। 

১০১। ভূতে । ৩1২1 ৮৪। 

অধিকারোহয়ম্। বর্তমানে যার? যাবগু। 
৬ পপি তল শিপ ক শ্। ০ ওল  জ শপ সপ শপ শপ জা সপ স্পপ শ্শিজ শত ০ শপ আপা | ৪ পি সাপ পপ অর 

১০০ ্ এক।চ ইতি। জিত ত তত এফেন অম্ বিনে পরেণ প্রতায়ো বিশেষাতে 

তাহ। হ্বাদ্যহ্থদিতি। এব ন বিতর তুম্সা ইতি নিষেধাম্মকারস্ত নেংসংজ্ঞা অতএন পরশ্চ 

ভবতি। শুতে |হম্শসে(রিতাত্র শসা সাহচধ্যাৎ সুবেবাম্ গুছত ঠত্যুক্তহাদেত আকারশ্চ ভকভীত- 
শয়েনোদ।হরতি । গাংমন্য হতি। নরংমন্ত ইতি । খতো! ভীতা।দিন। গুণঃ| ভায্যকারেতি। অবং 

ভাবঃ। যথা পৃষ্ঠ।পয়: শব্দাঃ পুংয1গাৎ ভ্্রিয়াং বর্তীন্তে পৃনী গশিকেতি তথেহ শ্রীশব্বঃ পরিত্য স্ুম্থলিঙ্গঃ 
ক্লীবঃ সন্ কুলে বর্ততে তত্র হস্বে নপুসক ইতি হৃম্বঃ। মুম্ তুন অপবাদেন অমা বাধাৎ। স্মমো 

নপুংসকাপিত্যমেো লুক্। ন চৈবং গাংমন্ত হত্যাদাবপি সুপোধাতুপ্রাতিপদিকয়োরিতি লুক হ)।দিতি 

বাচ্যস্। অম্শিধিসামর্থাদব তদ্বাধাদিতাাভঃ । অগ্ প্রতায়ন্ত মধ্যেহপবদ। ইতি স্তায়েন সপো 

ধাতুপ্র(তিপদিকয়োরিতি লুকমেব বাধতে ন তু স্বমোর্পুংসক।দিতি লুকমিতি ভাষাদৌ স্থিতম্। 
শাদেতৎ্। নপুংসকহুথে কুতে মুমঃ প্রাপ্তিরেব ন।স্তি কথমদ্র/পবাদেন অমা বাধাদিতুাক্তিঃ সঙ্গচ্ছেত 
অরুদ্দিবদিতি সুত্রে হি অন্তগ্রহণস্ত সমীপবাচিত্েন খিতানবায়ন্ঠেতি ভুম্বে কূতে পশ্চান্মুমিতি বাখ্যাত- 
ত্বাথ। সতাম্। জনমেজয় হত্যত্র ্তঃ সিদ্ধেপি হৃষ্বে যথা খিত্যনব্যয়ন্তেতি পুনহন্থে! সুমখং স্বীক্রিয়তে 
তথাছত্রোপি ভবেদিত্যন্তেব মুমঃ প্রপ্তিরিতি। 

১০১ । ইতি। ধাতোরিতাধিকা রাদ্ধান্বর্থম্ত বিশেষণমিদম্। ভূতেহর্থে বিদাম।নাদ্ধ।তেরিতার্থঃ । 
এ শপ সত পর শী পস্পেশাসপ জা কস শপ 5 -্ত্পস্প ». পিসী 

৯৯। ন্থবস্ত উপপদ হলে স্বকন্মক মনন বিদ্যমান যে মন ধাতু, তাহার 
উত্তর খশ্ প্রতায় হয়। চকার নির্দেশ হেতু মন ধাতুর উও্তব ণিনি প্রত্যয় ও হয়। যথা, 
গণ্ডিতমাত্মানং মন্ততে এই বিগ্রহে পণ্ডিতম্মন্ঃ । পণ্ডিতমানী। “খিতানবায়ন্ত* এই 
কুত্রের দ্বাত্ধি। খইৎ প্রতায় পরে থাকিলে অনায়শব্দ পুর্বে নাই এব্ধপ মন ধাতুব উত্তর মুম্ 
আগম হয় এবং পূর্ববপদস্ দীর্ঘ স্বরের হৃস্ব হয়। থা, কালিম্মন্া। অব্যয়ের রর হইলে 
সত্ব হ্ইরে না। দবামন্তা! ৷ 

১০০ । খিদস্ত প্রত্যযর পরে থাকিলে ইজস্ত একাচ্ ধাতুর উত্তর অম্ প্রতায় হয়) 
রঃ মেই অম্ স্বাদিগণ পঠিত ধাতুর উত্তর [বাহত অমের তুল্য হয়। “গুঁতোহম্শসোঃ* ওই 
সুত্র খারা, গম্ ও শসের অচ্ পরে থাকিলে ওকারাস্ত" শব্দের ওকার স্থানে আকার হয়। 

গোস্ত: +বাম্শস্ঃ” এই সুত্র দ্বার অম্ ও শস্ পরে থাকিপে স্ত্রীশব্ের উত্তর বিকল্পে 
ইযজ হয়। ১ভয়ন:, স্ত্রীনাঃ | নৃ। নরল্মন্যঃ। ভুবন্মন্তঃ । শ্রিকমাত্মানং মন্যতে এই: 
বিএ তরিশনন্যম্ কুলম্ ৷ -ভাষ্যকারের ঝচনানুপারে ই শব্দের ঈকারের হন্ব. এবং মুম্ ও 
আমের, অস্ঠাব হইবে ।” 



৪৮২ সিদ্ধাস্তকোৌমুদী । 

১০২ | করণে যজ। ৩।২। ৮৫। 

করণে উপপদে ভূতার্থাদ্যজের্ণিনিঃ হ্যা কর্তরি। সোমেনেষ্টবান্ 
সোমযাজী। আগ্নষফ্টোমযাজী । 

১০৩। কন্মণি হনঃ | ৩। ২। ৮৬ 

পিতৃন্যঘ।তী। কন্মণীত্যেত্সহে চেতি যাবদধিক্রিয়তে। 

১০৪। ব্রহ্মভ্রণবৃত্রেবু ক্বিপ্। ৩।২। ৮৭ 

এফু কর্ম্মসূপপদেষু হস্তেভূতে কিপ্ স্তাৎ। ব্রন্মহা। ভ্ণহা!। ব্ৃত্রহা । 
ক্কিপ্ চেত্যেব সিদ্ধে নিয়মার্থমিদম্ | ব্রল্মাদিঘেব হন্তেরেব ভূতে এব 
কিবেবেতি চতুর্বিবধোহত্র নিয়ম ইতি কাশিক। ব্রঙ্গাদিঘেব ক্কিবেবেতি 
দ্বিবধো নিয়ম ইতি ভাষ্যম্। 

৬ :০০০০০ রা গরম ৬, ০০ পপ (সপ পপ পপর পর ও জর রা পর .. লা লিপ পপ ০৯ পপ পপ পপ পাপ ও পাপা এ. পা »স্পপ্, জী পর পপ প্রা শা পপ জগ শা পপ সপ পপ পজ্ীরঞ্াটি 

১০২। করণে ষজ ইতি। ন্বরিতত্বাপ্জিনিরেবানুবর্ততে ন তু খশ্ ইত্যাহ। শিনিং ম্তাদিতি । 

লোমেন লতাবিশেষেণ যাগং কৃতবানিত্যর্থ:। অগ্িষ্টোমেতি । অআশ্বিষ্টোমস্তোত্রেণ সমাপামানো ধো 

যগঃ স লক্ষণয়। হশ্রিষ্টোমস্তেনাপুর্বং ভাবিতবানিভার্থঃ। উত্তঞ্চ কাশিকারাম্। অগ্রিষ্টেমং ফলত য- 
নায়াং করণমিতি ' 

১*৩। কর্মাণি হন ইতি । পিতৃব্যঘাতীতি । অত্র কাশিক।। কুৎসিত্তগ্রহণং কর্তব্যমিহ মাড়ূৎ। 

চোর হতবানিতি। যদ্যপীদং ভাষ্য শান্তি তখাপি শব্দশক্কিম্বা-খুব্ায।দিদ্নং লতাত ইতা।নঃ। 

১৯৪ | চতুন্বিধ ইতি । অয়মাশয়ঃ। ইহ সুরে আতত্বাৎ পৃ্নিং ব্রঙ্গাদয় উদ্গেগ্বাত্ততোওস্তয়ং 

প্রকৃতিত্বান্ন্তিস্ততঃ পরশেষাস্তূত ইতি। কিপ্ তু সর্ধাস্তে নির্দেষ্টবাঃ বাধয়কত্বাৎ। তদেবং 
খচণবাক্তিঃ। ব্রদ্দাদিযূপপদেসু হুস্তেভ্ততে ক্লিবিতি। এব স্থিতে যট্রেবক।রস্ততোইন্ডত্র নিয়ম হতি 
স্যায়েন নিয়মোহত্র ভনন্বনস্তরে ভতবতি ততশ্চ ব্রহ্মা দিঘেবেতাবধারণে হগ্ডেশুদনস্তরং নির্দিষ্টঙা দুপ- 

পদ্দাস্তরসন্বন্ধনিবৃত্তিকলে। নিয়মে! ভবতি। ব্রদ্মাদিধু হৃত্তেরেন ভূতে ইতাবধারণে তৃনস্তরত্বাদিশেষেইপি 

প্রাথম্যাদুপপদনির়মে। ধাত্বস্তরনিবৃত্তিফলকঃ। ত্রন্মাদিধু হৃস্তেভূততি এস কিবিত্যবধারণে তু কিপ্হস্তোণ- 
রানস্তর্ষোহবিশিষ্টেইপি প্রাধান্তাৎ কালাস্তরসন্বন্ধনিবৃত্তিফলকঃ প্রতায়নিয়মং । ক্রঙ্গাঙ্গিধু হস্তেডৃতে 

কিবেবেতি বচনব্যক্ো প্রত্যয়স্তরসন্বন্ধনিবৃত্তিফলকঃ ক।লনিয়মঃ। লসোহয়ং প্রকৃতুাপপদ্প্রতায়কল- 
নিযরমানাং বিবেকঃ। অগৃহ্যমাণবিশেষাত্ত, চতুর্বিবধস্তাপীহ গ্রহণমূ। তত্র ব্রন্গা্গিষেব হস্তেরিতি 

6. ১০১।  এইটী অভীতার্থের অধিকার সুত্র । অর্থাৎ বর্তমানে লট্* এই বক্ষ্যমাণ 
শুত্র পথ্যস্ত ভৃতার্থের অধিকার চলিবে । 

* ১০*২। করণকারক উপপদ হইলে ভৃতার্থে যজ ধাতুর উত্তর বর্তৃবাচ্যে ণিনি 
প্রতায় হয়। যথা, সোমেনেষ্টবান্। এই বিগ্রহে সোমযাজী। আগরষ্টোমষাজী ।.. 

১০৩। কর্মকারক উপপদ হইলে হন ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয় হয়। - ধা, 
পিকব্যখান্তী। ৭্কর্্মি এই পদের “বহে চু” এই বক্ষানাণ সুজ পর্যান্ধ অধিকার 
চলিবে। 



কুদন্তপ্রকরণম্। ূ 8৮৩ 

"১০৪। স্থকর্মমপাপমন্ত্রপুণ্যেযু কঞকট। ৩। ২।৮৯। 

সৌকন্মাদিযু চ কঞঃ ক্িপ্ স্তাৎ। ত্রিবিধোহত্র নিয়ম ইতি ফাশিকা। 

স্বৃ। পাপকুু। মন্ত্রকু€। পুণ্যকৃ। কিবেবেতি নিয়মা বর্ম 
কৃতবানিত্যত্রা€ণ ন। কৃঞ এবেতি নিয়ম ম্মন্ত্রমধীতবান্মন্ত্রাধ্যায়ঃ। অত্র 

ন কিপ্। ভূত এবেতি নিয়মাণড মন্ত্র করোতি করিষ্যতি বেতি বিবক্ষায়াং 

নকিপ্। স্বাদিঘেবেতি নিয়মাভাবাদন্যস্মি্সপ্যুপপদে ক্িপ্। শান্্রকৃত। 

ভাষ্যকুৎ। রর 

প্রকৃতি নিয়মে ভূতইত্যা শ্রয়ণা্বত্রমানকালে ভবিষাংক।লে চে'পপদাস্তরেহুপি ভবত্যেব পুরুষং হস্তি 
হনিধাতি ব1 পুরুধহ। আরহযেগ বিচক্ষণ । অরীন্ হন্ত্ীতি অরিহা সচাসৌ ফে।গশ্চ অরিহযোগস্তত্ত 
বিচক্ষণ ইতার্থঃ। প্রকৃতি নিয়মফলন্ত পুরুষং হতবান্ পুরুষহা ইতি ভূতার্থে প্রয়ে'গাভাবঃ। ব্রন্মাদিধু 
হস্তেরেবেতুতপপদনিয়মেহপি তু হইত্যাশ্রয়ণ।দ্বত্মানভবিধ্য,ক।লয়োধাতভ্তরাদপি ভবতোব বৃত্রং জয়তি 
জেবাতি বা বুত্রগিদিতি। উপপদনিয়ম্ফলস্ত বৃত্ং জিতবান্ বৃত্রজিদিতি প্রয়োগাভাবঃ । ভূতএব 
কিবিতি প্রতারনিরমেহপি ব্রহ্মা দধিত্যুক্তেকপপদান্তরে বর্তিমানভবিষ্যৎকালয়ে।হস্তেঃ ক্িপ্ ভবতোবৰ 
পুরুষং হন্তি হুনিধাতি বা পুরুষহ! আ(রহেতি প্রাপ্বং। প্রতায়গিয়মফলগ্ত ব্রঙ্মপং হন্তি ব্রবহেতাদি' 

প্রয়োগাভাবঃ। ভূতে ক্কিবেবেতি কালনিরমেইপি ব্রহ্মা দিধিতুক্তেরুপপদাস্তরে ভূতেহপি প্রভ)য়।স্তরং 
তখতোব । পিতৃবাং হতবান্ পিতৃবাঘাতী। ইহ কর্ম্মণি হন ইতি তুতে শিনি: । কালনিয়মফলস্ত ব্রহ্মাণং 
হতবান্ ব্রঙ্গঘাঁতীতি প্রয়োগ।ভাবঃ  সোপপদশ্চ প্রতায়ো নিয়মেন ব্যাবর্তাতে নিঠ। তু ভবতোব 

বুত্রং হতব!নািত। ভ।ষ্যকারস্ত্ব প্রকৃতিকালনিযনমাবেবাশিশ্রিয়ৎ । তন্ডায়মাশয়ঃ॥ ধাতুক!লো হি 
নেহ্ ুত্রে শ্রতৌ। কিন্তু প্রকরণলক্ষণজঘন্ প্রম।(ণেনোপস্থিতৌ অতমস্তয়েরেবোপরোত্ধ। ভ্যাযো!প্ৰ 

তৃপপদ্দপ্রতায়য়োঃ শত্যুপত্থাপিতত্বৎ। এবং স্চায়ে পষ্টবেন ভ।যষোণ সহ বিরোধাদ্ বৃত্তিমতমুপেক্ষামেবে তি 
কৈর়টে স্থিতম্। যত্তিহ হরদতেনোক্তং ধাতৃপপদবিষযং নিষমন্য়ং ভাষ্য প্রদ্দশিতমিতি তত্র ধাতুক।ল- 
বিষয়মিতি বক্তব্যে উপপদগ্রহণং প্রামাদিকমত্যবধেয়ম্। * 

১০৫। সুকর্ট্দেতি। ত্রিবিধ ইতি । ধাতুনির়মন্ত্িহ নৈষ্যতে ইতি ভাবঃ | কিবেবেতীতি। ভূতে 
ফিঝেবেতি প্রতাক়্ন্তরসন্বন্ধনিবৃন্তিফলক কালনিয়মাদিতার্থঃ। কুঞ্জ এবেতীতি। সুবর্শাদিযু কুঞ্চ 
এবেডি ধাত্ৃত্তরসন্বন্ধনিবৃত্তিফলকো পপদনিয়মাদি তার্থঃ1. ভূত এবেতীতি। ভূতএব ক্ষিবিতি কালাভ্তব- 
সনবস্বনিবৃতিফলকপ্রতায়নিরমাদিতার্ঘঃ। শ্বাদিখেবেতীতি সব।দিঘেব কুঞ ইত্যুপপদাস্তরসন্বন্ধ নিবৃত্তি- 
ফলকধাতুনির়মভাবাদিতার্থঃ। 

১০৪। ব্রন্ধ, ব্রণ, বৃত্র এই তিনটা কর্মের কোন একটা উপপদ হইলে ভৃতাখেট 
হন ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রায় হয়। যথা, বন্ষহা। জশহা। বুত্রহা। “ক্ষিপ্ চ* এই 

তর স্বার! বদি কিপ্ প্রতায় হইত, তথাপি এই সুত্র কেবল নিয়মের জন্তই কর! 
হ্টসছে । ' প্রন্ধাদিখেব” প্হস্তেরেব” “তুতে এব” পক্ষিবেব* এই চারিটা শত্র এস্কলে 
ব্রিফ) টা কশিকার মতন কিন্ত ভাষ্যকারের মতে “ব্রক্মাদিঘেব” "কিবেব” এই রহ 
প্রকার নিক্গশন। 



৪৮৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

১০৬1 সোমে ভুঞ 1 ৩1 ২1৯০1 

সোমন্তৎু। চতুর্ববিধোহত্র নিয়ম ইতি কাশিকা। এবমুস্তরসূত্রেহপি । 

১০৭। অগ্নৌ চেঃ। ৩। ২। ৯১। 
অগ্নিচিশু। 

১০৮] কন্মণ্যগ্র্যাখায়াম। ৩। ২। ৯২। 

কন্মণ্যুপপদে কশ্মণ্যেব কারকে চিনোতেঃ কিপ্ স্যাৎ অগ্ল্যাধারস্থল- 
বিশেষন্যাখ্যায়াম্। শ্বেন ইর চিতঃ শ্যেনচিও । 

১০৬। সোমে স্থঞ ইতি। উহাপি চতুর্পিধো নিয়ম ইতি সৃত্রিঃ। এবমুত্তর হরেহপি। তত্র ভৃত- 
ক।লশ্ট ক্িপি নিয়তত্ব(ৎ সোমং সৃতব।ন্ সে।মসাবঃ অগ্নি চিতবান্ অগ্নিচ।র ইতাণ ন ভবতি। হনোতেঃ 
সেমএব উপপদে নিয়ত-হাচ্চিনোতেন্বগ্রাবেবোপপদে নিয়তত্বাথ। সুরাং সুতবান্ সর।সুৎ ইষ্টকাশ্চিত- 

বানিষ্টকাচিদিতি ন ভবতি কিপ্ত হরাসাবঃ ইষ্টুকাচায় ইত্যপেব ভবতি সোমস্ত সুনোতাবেব ধাতো- 
শিতত্বাৎ। অগ্নেন্ত চিনেত।বেব নিয়তত্ব।ৎ। সোম জ্ীতবান সোমত্রীঃ অগ্বিং ভূতবাদ অখিড়দ্ 

ইতি কিপ্নভণতি কিন্তু সোমক্রায়ঃ আগ্রিভার ইত্যণেব ভবতি। ভূতএব ক্িপো নিয়তস্বাৎ সোসং 
স্ছনে।তি সোধষ্যতি বেত্যর্থে কিপ্ ন ভবতি। তথা অগ্নিং চিনোতি চেধ্যতি বেত্যর্থে কিবভাবঃ 
কিং ত্বণেব। 

১০৮1 কণ্পণাগ্নাখা।য়ামিতি। ম্যেনচিদিতি। সমুদায়েহয়ম্ আহবনীয় ধারণার্থে ইঞ্টকা নির্দিত- 
স্থলবিশেষে নিরূঢ়। টি 

১০৫। স্থু, কর্ম, পাপ, মন্ব, পুণয এই সকল কর্খাপদ উপপদ হইলে কুঞ্ধাতুর 
উত্তর অত্ীতার্থে কিপ্ প্রত্যয় হয়। এন্তলে ত্রিবিধ নিয়ম, ইহা! কাশিকার মত । খা, 
স্তুকুং । কর্মকৎ। পাপকৃত্খ। মন্্রু২ ৷ পুণারুৎ | ক্িপৃই হইবে | এই নি চট কম্ম 

কতবান্ এই বিগ্রহে এখানে অণ্ প্রতায় হইল না। কাব ' হইবে, এই 
নিয়ম হেতু মন্ত্রমধীতবান্ এই বিগ্রহ মন্ত্াধ্যায়ঃ এখানে ক্কিপ্ হইল ভৃতার্খে ইঁ 
হইবে, এই নিয়ম হেতু মন্বং কারোতি করিধাতি বা এইক্প বিব্্হীলে ক্ষিপ্ 
হইবে না। সু প্রভৃতি উপপদ হইলে ই ক্কিপ্ হইবে, এইরূপ নিয়মের অত হতু অন্ত 
উপপদ্ হইলেও কৃবাতুর উত্তর ক্কিপ্ হইবে। যগা, শান্তকৎ। ভাষাককৎ। 

১০৬। সোম শন্দ উপপদ হইলে স্ুঞ ধাতুল উত্তর অত্তীতার্থে কিপ্ পরী হয়।. 
€সোমস্থৎ। এখানে চতুর্বিধ নিয়ম, ইহ! কাশিকার মত। পর হুত্রেও ০ নিয়ম 
বুঝিতে হইবে। | 
7 ১*৭। অযিশ উপপদ হইলে চি ধাভুর উত্তর অতীতার্থে কিপ প্রত্য় হয়।: 
অগ্লিচিৎ। , 
:১০৮। অগ্নির আধার রূপ স্থল বিশেষের নাম বুঝাইলে কর্ণ উপগর- ু ইলে 
সং কর্মী কীয়ক হইলে চি ধাতুর উত্তর অতীতোর্খে কি প্রত হয়। শ্রেন ই চি 
এই বিগ্রহ শ্রোনচিৎ | 



কুর্দীন্তগ্রকরণম্.।: ৪৮৫ 

১০৯ ॥ কর্মণীনির্বিক্রিয়ঃ | ৩। হ। ৯৩। 

কর্াপপদে বিপূর্বাৎ জ্রীণাতেরিনিঃ ্যাৎ। কুশসিত গ্রহণং কর্তব্যম্।০। 

সোমবিক্রুয়ী 1 » দ্বৃতবিক্রয়ী | 

১১০1 দৃশেঃ কনিপ্। ৩1 ২। ৯৪। 

কর্ম্মণি ভূত ইত্যেব। পারং দৃষ্টবাঁন্ পারদৃষ্মা । 

১১১ । রাজনি যুধি কৃঞ্? । ৩। ২। ৯৫। 

কনিপ্ স্যাৎু। যুধিরন্তর্ভাবিতণ্যর্থঃ। রাজানং যোধিতবান্ রাজযুধবা। 
রাজকৃত্বা। 

১১২1 সহেচ। ৩। হ। ৯৬। 

কল্মণীতি নিবৃন্ম। সহযুধবা। সহকুত্বা । 
পচ আর পপ পা ্পপসএ তে শর ৮ ০০ শাাপপিশীশশী শি শি পাপেট | তি স্পাস্পীকিশেশনা ৩ পপি ৭০6 শিপ 

১০৯। কর্দনীতি । কুৎসিত গ্রহণশমিতি । এতচ্চ বার্থিক" পুনঃ কর্ধশ্বরহণস[মর্থা।ল্লভাতে যৎ বর্ণ 
ক্ষিরয়। সম্বধ্যম।নং করব? কতসামাবহতি তত্রেত্ার্থং। সোমাদয়শ্চ বিক্রিয়ম।ণ।ঃ শাস্ত্রে প্রতিষেধাৎ- 

কুৎনাবহঃ। কৎ্স শগ্রহণান্নেহ ধান্তবিব্রয়ঃ | 

১১০) দৃশেঃ কনিলিতি । অন্যেভোইপি দৃণ্যন্ত ইতি সিদ্ধে নিয়মার্থমিদ্ং কনিবেব যথা স্।তৎসহ- 
নির্দিষ্টো মনিশ্বনপৌ ম।ভূতাং ন বা অণাদয় উতি। সেোপপদপ্রতায়ন্ৈর নিরমেন নিবর্তনা ্ লিষ্ঠা তু 
ভবতোব। পারং দৃষ্টবানিতি। এবং স্থিতে বিশবদৃষ্থনয়না বয়মবেতাদৌ বিহবং পশ্ঠত্তি বিশবদৃশ্বানি 

ভামি নয়নানি যেষ।স্তে বিশ্বদৃশ্বনয়ন! ইতোবং কনিবগ্তম্ত লট। ধিগ্রহেহপি ন ক্ষতিঃ। - প্রতায়াস্তর- 

নিবন্তার্থং নুরমিতোবং বৃত্তির দিভির্যাখাতত্বাৎ । কাল স্তরনিবৃত্তার্থমিদমিতি কৈয়াটাভিযুজৈ- 

| রনুকত্বদিতি দিকৃ। 
১১১। রাজনি যুধি কঞ্ড ইতি । সে চ। ইদ্পি শরপয়ণ দৃশেঃ কনিবিতিনন্লিয়মার্থ মিতি স্থা।যা্। 

 ব্তস্ দ্বশিগ্হণেন নির্দ।হস্ত।গতিকহাদিয়ং ত্রিন্ত্রী বিধাত্রীতাপি ক্ষবচম্। প্র।চাং গ্রস্থান্বিহ উদ।সীন 

এবেতি শবাকোস্ততে স্থিতম্ । 

.১%৯। কর্ম উপপদ হইলে বিপুরবক জ্যাদিগনীয় ক্রী ধাতুর উত্তুর অতীতার্থে ইনি 
প্রীতায় হয়। কুৎনিত অর্থ বুঝাইলেই উক্তরূপ ক্রী ধাতুর উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়। *। 
(ফোমবিজনী । ঘ্বতবিক্রয়ী । 

... ৭, ৯৯$.। কর্মাকারক উপপদ হইল অতীতার্থে দৃশ ধাতুর উত্তর কনিপ্ প্রত্যয় হম 
বা, পারং দৃষ্টবান্ এই বিগ্রহে পারদৃশ্বা 
এ,১৯১। রাজন্ শক কর্ম ও উপপদ হইলে যুধ ও কৃঞ ধাতুর উত্তর অতীভাথে 
ক্লিপ প্রত হয় । এস্লে যুধ ধাতু অন্তর্ভাবিত পার্থ। রাজাং যোধিতবান্ এই বিগ্রহে 
রাজবুদরা রাজকৃত্বা.৷ 

ক্ুিডিহ৯: সহ শক উপপদ হইলে: যু ও ককঞ্ ধাডুর উত্বর অভীতার্থেকনিপ্ গ্রত্যঃ 
| ১ ্র্মপি এই: টা এখানে নিকৃতু হইল ।*" যথা, সহযুধবা । সহ্কৃত্বা। 



8৮৬ সিদ্ধান্তকৌ মু । 

১১৩। সপ্তম্যাং জনের্ডঃ। ৩।২।৯৭। 

সরসিজম্। মন্দুরায়াং জাতে মন্ুরজঃ ৷ ড্যাপোরিতি হস্বঃ। 

১১৪ | পঞ্চম্যামজাতো । ৩। ২1৯৮1 - 
জাতিশক্খবর্ডজিতে পঞ্চম্যস্ত উপপদে জনের্ডঃ স্যাৎ। সংস্কারজঃ ৷ 

১১৫1 উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াম। ৩। ২। ৯৯। 
«প্রজা স্যাৎ সম্ভতৌ জনে”। 

১১৬ । অনো কর্্মণি। ৩।২।১০০। 
অনুপুর্ববাজ্জনেঃ কর্মণাপপদে ডঃ স্তাৎ। পুমাংসমনুরুধ্য জাত পুমনুজা । 

১১৭। অন্যেত্ষপি দৃশ্যতে | ৩। ২।১০১। 

অন্যেপ্যুপপদেষু জনের্ড স্যাৎ। অজঃ। দ্বিজঃ। ব্রাক্মণজঃ ॥ 
অপিশব্দঃ সর্ববোপাধিব্যভিচারার্থঃ। তেন ধাত্বস্তরাদপি কারকাস্তরেঘপি 

কচি । পরিতঃ খাতা পরিখা । 

১১৩। মন্দুরাপামিতি। বাজিশাল! তু ঈন্দুরেতামরঃ | 
১১৬। পুমনুজেটি । ইহ জনিঃ সফর্শমকঃ অনুরে!ধবিশিষ্টজননবৃত্তিতাঁৎ । 

১১৭। অন্টেঘগীতি দৃষ্ভতে । সপ্তম্যাং জনেরিত্যু্রমনপ্তমামপি। দৃশ্ততইতাহ। অজং ত্বিজ 
ইতি । নজায়ত হতাজঃ। ছ্িজ্জতো দ্বিজ:। জন্মন! জায়তে শূত্রঃ কর্মণা জায়তে ছিজ ইতান্ছি- 
যুক্রোক্কেং। পিঞ্চম্যামজাতাবিত্যুক্তং জাতাবপি দৃশ্ততে ইতাহ। ব্রাহ্মণ ইতি। আপিশক ইতি । 

ষত্ত অন্বাতাস্তাধ্েবেতি প্রকরণে অন্যরাপি দৃশ্তত ইতুাপসম্থাতম্। তত্ভৃতকালং বিনাপি বখ। 
দ্যছিতোবসর্থম। বস্ততস্য প্রকতস্রস্থহ্তাপি গ্রহণহ্য সর্ধবোপাধিবাতিচারার্ধাহা স্বার্তিক্নেমৈব গতাখর্্ 1. 
'খিতাবিতং চেদমিকো। গুণবৃদ্ধী ইতি । স্তরে জনের্ড প্রক্রম্য গমেরপাহয়ং ভে। বত'ঘা ইতি হদতা 

ভাষ্যক।রেপ। এব প্রকৃতহুত্রস্থমন্তেত্যোহপি দৃশ্যত ইতি বান্তিকমপি গতার্থমিতি বোধাম্। 
সপ পরস্পর পার ৪ এ শপ প্ত 

১১৩। সপ্তমান্ত উপপদ হইলে জন ধাতুর উত্তর অতীতার্থে ভ-প্রতায় হয়। সর- 
সিজম্। মন্দুরায়াং জান্তঃ এই নিগ্রহে মন্দুরজঃ | “ড্যাপোঃ” এই স্তর দ্বার! পুর্ববপদের 
দীর্ঘবর্ণের হুস্য হয়। | 
€১১৪। ভাতি শব্ধ ভিন্ন পঞ্চম্যস্ত উপপদ হইলে জন ধাতুর উত্তর আতা 

ভ-্প্রভ্রার কয়। সংস্কারজঃ। অদৃষ্টঅঃ। রঃ 
১১৫।. সংজ্ঞা! বুঝাইলে এবং উপসর্গ পুর্বে থাকিলে জন ধাতুর উত্তর নতীত্াখে 

ভ-প্রতার হয়।* দপ্রজ। স্তাৎ সম্ভতৌ অনে”। ৃ 
১৯৬৮ কর্দউপপ্দ হইলে অস্তুপূর্বক জন ধাতুর উত্তর অভীতার্থে রাডার 

পুমাংসমন্থকপ্য জাতা। পুমস্থজ1 | 



কৃদন্তপ্রকরণম্। ৪৮৩ 

১১৮। ক্রক্তবড নিষ্ঠা । ১। ১। ২৬। 
এতৌ নিষ্ঠাসংজ্জো স্তঃ। 

১১৯৭ নিষ্ঠা | ৩। ২। ১০২। 
তৃতার্থবৃত্তেদ্ধীতোর্নিষ্ঠা স্যাৎ। তত্র তয়োরেবেতি ভাবকর্্দণোঃ স্তঃ | 

কর্তুর কুদ্দিতি কর্তরি স্তুবতৃঃ। উকাবিতৌ। স্নাতং ময়।। স্ততত্তবযা 
বিষুঃঃ। বিধুরর্বিশ্বং কৃতবান্। 

১২০। নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে। ৩। ৪1 ৬০। 
শ্যদর্থে। ভাবকল্ম্নী ততোহন্যাত্র নিষ্ঠায়াং ক্ষিয়ে। দীর্ঘ; স্যাৎ। 

১২১ । ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ। ৮। ২। ৪৬। 
দীর্থাৎ ক্ষিয়ে। নিষ্ঠাতম্থা নঃ স্যা। ক্ষীণবান। ভাবকর্মণোস্ত ক্ষিতঃ 

কামে ময়া। শ্রগ্কঃ ক্িতি। শ্রিতঃ। শ্রিতবান্। ভূতঃ। ভূতবান্। ক্ষুতঃ। 
উপ্ণৌর্ুুবন্তাবে। বাচ্যঃ। ০। তেন একাহস্বান্সেট। উপুতিঃ। মুতঃ। বৃতঃ। 

রক 
রেপ পরপর সপ পপ পপ পাপী পিপাসা 

১১৮। ক্তক্তবততু নিষ্ঠেতি। ননু ক্তক্তবতোঃ সিদ্ধয়োর্নিষ্টেতি সংজ্ঞাসিদ্ধিং | সিদ্ধায়।ং নিষ্ঠাসংজ্ঞ।য়াং 

্তভ্তবতোর্বিধ।নমিত্যগ্ঘোন্তাশ্রয় ইতি চেৎ অক্রা;। ভাবিনী সং'জ্ঞ।ইত্র বিজ্ঞায়তে সা ভূতে ভবতি 

ঘক্তোৎপন্নপ্ত নিষ্ঠেতি সংজ্ঞা ভবতি ইত্যা শ্রয়ণে সামর্থ্যাৎ ক্তক্তবত্ধোর্রবিধ।নমেতদিতি নাস্ত্যক্তদোষ ইতি। 

১২*॥ ণ্যদর্থে। ভাবকন্দ্রণী ইতি । ষদ্যপি যাজ্যা খাগত্য।দৌ। করণাদাবপি বাহুলকাদণ্াস্তবতি 

তখাপি তয়্ে(রেবেতি ঘচনাস্ভাবকর্পণো। এব সাক্ষাহুপাত্রে।ংর্থ হাত স এবেহ বিঝক্ষিত ইতি ভাবঃ॥ 

১২১। ক্ষিয়ো ইতি। ক্ষ ক্ষয়ে ক্ষি নিবাসগত্যোঃ দ্বয়োরপি গ্রহণম্। ক্ষিতঃ কাম ইতি। 

অন্তর্তাবিতণ্যর্থত্বেন সকর্মাকত্বাৎ কম্মণিঃ ঞ্তঃ এতঅক্ষিতোতসনেদিম।মতি মন্ত্রব্যাখ্য।য়াং মাধক্গ্র্থে ্পষ্টম্। 
শসা ও পা পম পপ সর ৮ সপ স্পস্পিশ শি শ প্পেপী ০ 

১১৭1 এতত্তিন অন্য উপপদ হইলেও জন ধাতুর উত্তর অভীতার্থে ড-প্রত্যয় হয়। 

ঘখা, অজঃ। দ্বিজঃ। ব্রাক্ষণজঃ। এস্থলে অপি শব পর্বোপাধিব্/ভিচারার্থ। তাহ! 

দ্বার এই হইল যে, অন্ত কারক উপপদ হইলেও অগ্ঠ ধাতুর উত্তরও কখন কখন 
"্ড-প্রত্যয় হইবে। পরিতঃ খাতা এই বিগ্রছে পরিখা । 

১১৮। ক্ত ও ক্তবতু এই ছুইটা প্রতায়ের নিষ্ঠাসংজ্ঞ। হয়। 

১১৯ অতীতার্থে ধাতুর উত্তর নিষ্ঠ। প্রতায় হয়। “তত্র তয়োরেব” এই সুত্র 

সবার ভাব ও কর্মাবাচো ক্ত প্রত্যয় এবং “কর্তার কৃৎ” এই সত্ব দ্বার। বর্তুবাচো বক্ততু 

প্রায় হইবে। ক্ুবতু গ্রতায়ের উকার ও উত্তম প্রতায়ের অর্থাৎ ক্ত ক্তুবতুর কক 

ইৎ্যার়। সাতন্মরা। অ্বতত্বনা বিষুখ; । বিষুবর্বিশ্বং কৃতবান্। 

১২*। ৪ণাৎ প্রত্যয়ের অর্থ ভাব ও কর্তা হইতে অন্ত বাচ্যে যে নিষ্ঠ। প্রত্যয় হয়, 

টা নিষ্ঠ। প্রত্যয় পরে থাকিলে ক্ষি ধাতুর ইকারের দীর্ঘ হয়। | 

» ৯২১ দীর্ঘ ক্ষি ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যর সনন্ধীর তকারের স্থানে নকার  হয়। 
জীণশান। ভাব ও কর্বাচ্যে যেখার্সেনিষ্ঠ। গ্রত্য্ হইবে, সেখানে কিরূপ হুইবে। 

শর 



8৮৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 
€ - ৮ 

১২২। রদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ পূর্বস্য চ দঃ | ৮। ২। ৪২। 
রেফদকারাভ্যাং পরস্থ নিষ্ঠাতম্ত নঃ স্যাৎ। নিষ্ঠাপ্ক্ষয়। পূর্ববস্য ধাতো- 

দকারহ্য চ। শু। খত ই। রপরঃ। পত্বমূ। শীর্ণঃ। বহিরঙ্গত্বেন 
বৃদ্ধেরসিদ্ধত্বান্নেহ কৃতস্ঠাপত্যং কার্তিঃ। ভিন্নঃ। ছিম্নঃ। 

১২৩। সংযোগাদেরাতো! ধাতোধ্যণুতঃ । ৮। ২। ৪৩। 
নিষ্ঠাতন্ত নস্যাৎ । দ্রাণত। জ্ত্যানঃ | গ্রান2। 

১২৪ ল্বাদিভ্য; | ৮1২1 ৪৪। 

একবিংশতেলু'ঞ্াদিভ্যঃ প্রাথৎ | লুনঃ। জ্যা! *গ্রহিজ্যা”। জীন? । 
“ছুষ্থোদীর্ঘশ্চ৮ | ০1 দু গতৌ । দৃনঃ। টুছু উপতাপ ইত্যষ়ং তু -. গৃহ্যতে 
সান্সবন্ধকন্বাৎ। “মৃছুতয়া ছুছয়েতি মাঘ2৮ | গুনঃ | পুঞ্রোো বিনাশে | ০। 
পৃনা যবাঃ বিনষ্টা ইত্যর্থঃ। পুতমন্যৎ। সিনোতে গ্রণসকন্মকর্তৃকম্ত | ০. 
সিনো 'গ্রাসঃ। এপ্রাসেতি কিম্। সিতা পাশেন সুকরী | . কন্মকর্তৃকেতি: 
কিম্। সিতো। গ্রাসে। দেবদন্েন। 

ভাবে তু ক্ষিতং কমেনেত্যাছাদাহরণীয়ম্। ই৭ নিষেধন্থনং স্মারদ্নতি । ক্রক: কিতীতি। হিট! 
টুক্ষ শবো। মুত ইতি। এুস্ততৌ। বৃত ইতি। বুঙ্ সপ্তক্তৌ। ২ বরণে। 

১২২। রদাভ্া।মিতি। ইহ রদাভ্যামিতানেন তকারে বিশেষ্যতে ন নিষ্ঠ। তেন রানির 
ন তকারন্ডেট। ব্যবছিতঙতরদেতদাহ। পরস্ত নিষ্ট।তস্তেতি । বহিরঙ্গত্বেনেতি। নিষ্ঠ।তকার।দ্বহিভূ তি- 
তদ্ধিতঞ্িৎপ্রতারমাশ্রিতাঙ্গন্ত।দেরচো বিধীয়মানতাঘ,দ্ধিবহিরাঙ্গেতি ভাবঃ | 

১২৩। 'দ্রাথইতি। দ্র কুৎসায়।ং গতী। গ্রানঃ ম্লান ইতি । গ্রৈষনে হর্ক্ষয়ে। 
১২৪। একবিংশতেরিতি। ক্র্যাদিবু পু!দয়ো ঘাবিংশতিঃ পঠ্যন্তে। তজ। পুঞ্ং বিহার চাদয়ে! 

জেয়াঃ। জীন ইতি। সিদ্ধ স্িত্যনাচ্চ গ্রহিজোতি সম্প্রসারণে কতে সংযে(গাদেরাত ইত্যন্তপ্রাস্ডিঃ ৷ 

ক্ষিতঃ-কামে। ময়া এস্থলে দরীর্ঘ হইল না! “ক্রকঃ ক্কিতি” এই সুত্র দ্বারা ইট্ নিষেধ 
হইতেছে। শ্রিতবান্। ভূত । ভূতবান্। ক্ষুতঃ | উপু ধাতুর রূপ হু ধাতুর শ্তার হয় ।৪। 
তাহা দ্বার এই হইল যে, একা চত্ব হেতু দীর্ঘ হইবে না। উমুতিঃ। সুতঃ। বৃতঃ। 

১২২। খ্রফ ও দকারের পর যে নিষ্ঠা প্রত্যয় সম্বন্ধীয় তকার তাহার স্থানে নকার 
স। "মার নিষ্ঠাপেক্ষায় পূর্বে যে ধাতু সম্বন্ধীয় সকার তাহার স্থানে নকার হয়. 

শৃধাতুর উত্তর “খত; ইৎ” এই স্তর দ্বারা ই হয় এবং রপর ও ণত্ব হইয়া. শীর্ঘ;। 
বহিরঙ্গত্ব হেতু বৃদ্ধির অসিদ্ধি হইয়। পড়ে, জুতরাং এস্থলে নকার হইল ন1।. কৃতস্তাপতাং 
কান্তিঃ। ভিন্নঃ। ছিন়;। ইত্যাদি। 

১২৩। পিংযোগাঁদি যে আকারান্ত ধাতু উহ! যদি অপ প্রত্যাহার বিশ্শিষ্ হয, তাহ 
তলে তাহার উত্তর. নিষ্ঠা গ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধীয় তকারের, স্থানে, নকার হয়: জ্রাপঃ। 
জ্যানঃ। ঘ্লানঃ | 



কৃদন্তপ্রকরণম্। ৪৮৯ 

*১২৫1। 'ওদিতশ্চ। ৮1২1 ৪৫। 

ভুজো ভুগ্নঃ। টু ও শ্বিউচ্ছনঃ। ও হাক্_-প্রহীণঃ। স্বাদয় ওদিত 
ইত্যুক্তম্। সূনঃ | সৃন্্বান্। দূনঃ| দুনবান্। ওদিম্মধ্যে ডীঙঃ পাঠ- 
চিনির | উভডীনঃ। 

গুন ইতি ॥ গু বেত | বিন তি | দিতির ্াৎ পূঞ্ পবন ইত্যগ্ত বিনাশেহপি বৃতিঃ। 

সিনে।তেরিতি। যিঞ্ু বন্ধনে । গ্রাসপূপং শ্রানকশ্ম ততৎকত যন্ত ।সনোতেশ্ততঃ পরগ্ত নিষ্টতন্ত নঃ 
স্তাাঙ্গিত্যর্থঃ | সিনো গ্রাস ইতি । পিতীগ্িয়মাণে আ্র।সো বদ] দণ্যাদিব।গনবশ।দ্ বন্ধনে গনুকলে। 

ভবতি তদ| কর্ণ এন কতৃহ্মিতি বে।ধাম্। গ্রাসেতি । কিমিভি। গ্রাসকশ্মকর্তৃকশ্টেতি কিমর্থ- 

মিতার্থ;ঃ। কশ্মকর্ভকেতি ক্মিতি। গ্রাসকর্মীকশ্টেতোব।স্টু কর্ুপদং কিমর্থনহ্যর্থঃ। কন্পধ বিহায় 
গ্রাসকর্তৃকস্তেতুাপ্তো তু গ্রাসেন কণ্ঠ: দিত উত্য র।পি ঙ্গাদিতি বোধাম্। 

১২৫। তৃগ্র উতি। তভঁজো কৌটিলো ন ত্বস্তাসিদ্ধুধখাৎ ঝলি পরহঃ কৃত্বমূ। উচ্ছন ইতি। 
শ্ব়তেধজাদ্িত্নাৎ মন্গ্রস।রণে পূর্বরূপে চ হল উঠি দীঘঃ। প্রহীণ ইতি । ঘুমাস্তেতি ্মূ। শন 

ইতি। বৃঙু্ প্রাণিপ্রসবে। দুন। ভতিদৃঙ পরিতাপে। ওদিন মধো ইতি। যদি ভীঙ হট-স্যাত্তহি 

ধ।তোত পরে নিষ্ঠাতক।রো ন সম্তবভীতি ন ত্বার্থ পাঠোহনর্থকঃ শ্ত।দিতি ভাব । নচ ওপিশ্ধ্যে 

প।ঠসমর্থা।দিটা] বাবধানে নহ্বং ভবেদ্দিতি বৈপরীতঠাং কিন্ন শ্তাদিতি শঙ্কাম্। লক্ষানুরোধেন ইড্ভাব- 

কগ্পন[য়! এব ন্যাষাত্বাৎ। অন্যে তু সত্যপি ইড়াগমে সবরদীথে চৈকাদেশস্ত পূর্ণ।ন্তত্বেন গ্রহণদ্রিড! 
ব্াবধানং নান্তোবেতীষ্ট, সিধ্যতীত্য।ভ?। 

হা তিশা শশা তত সালা পা শশা তত পাশ পাপ লস শা শশী শী শ ৮ শট শপশশীীশিি 

১২৪। (পৃঞ প্রাডু হইতে ২২টা ধাতু ক্রযাদিগণ মধো পঠিত হইয়াছে, তন্মধো পুঞঃ 

ধাতু ত্যাগ করিয়া লু আদি ২১টা ধাতু রানি হইবে ) লুঞ প্রভৃতি একবিংশত্তি ধাতুর 
উত্তর যে নিষ্ঠা প্রতায়, তৎসন্বন্বীয় তকারের স্থানে পুর্ববং নকার ,হয়। লুনঃ । 
জ্যা ধাতুর উত্তর ক্র প্রত্যয়ে "গ্রহিজ্যা” এই স্তর দ্বারা সম্প্রসারণ হয়।, জীন; । 
ছু ও গুধাতুর উকারের গুণ ও দীর্ঘ হয়।০। ছুধাতুর গতি অর্থ বুঝায় । দূনঃ। 
টু ছু উপতাগে” এস্থলে এই হুধাতুর গ্রহণ হইবে না, কারণ উহা অন্ুবন্ধীধুক্ত | 
“মৃদু তয়! ছুতয়1” এইকব্বপ "মাঘে পপ্রয়োগ আছে। গুনঃ। বিনাশার্থে পুঞ্ ধাতুর উত্তর 
নিষ্ঠা প্রত্যয়ের তকার স্থানে নকার হয় । পুন! যবাঃ ॥ বিনষ্টাঃ ইতার্থঃ। অন্ত অর্থে 
পৃতং পদণ্ছইবে । যদি গ্রাস রূগা কর্ম, কর্তা হয়, তাহা হইলে বদ্ধনার্থক সি.ঞ ধাতুর 
উত্তর নিষ্ঠ। সম্বন্ধীয় তকার স্থানে নকার হয়। মিনো গ্রাসঃ। পিগীকত গ্রাস, 
দধ্যাদদি ও ব্যঞজনাদি দ্বারা যখন বন্ধনের অন্কুল হয়, তখন কর্ম্েরই কর্তৃত্ব হয়, সেই 
্তলেই এই স্থত্র প্রনর্তিত হইবে। গ্রাস না বুঝাইলে কিরূপ হইবে? সিতা পাখেন্ট 
শুকবী। কর্ণ কর্তা না হইলে কিরূপ হইবে? সিতো গ্রাসে। দেবদত্তেন। 

১২৫" ওকার-ইৎ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠ। সম্বন্ধীয় তকারের স্থানে নকার আদেশ 
হয়। যখট ভূজো-ভুমঃ | টু ও শিধাতু উচ্ছুনঃ। ও ভাক ধাতু প্রহীণঃ। » স্বাদিগণীয় 
ধাতু ওকার ইৎ, ইহ উক্ত হইয়াছে । সুনঃ। স্ুনবান্। দূনঃ। দুনবান্। ওকার- 
ইৎ ধাতুর মধ্যে ভীড্ ধাতুর পাঠ আছে ঝ্ঠল়া! তাহার উত্তর ইট্ হইবে ন|। উড্ভীনঃ। 



৪৯১০ ূ সিদ্ধান্তকৌমুঁদী | 

১২৬। দ্রবধূত্িষ্পর্শয়ো? শ্টাঃ। ৬।১। ২৪ 
দ্রবস্ত মূর্ত কাঠিন্যে স্পর্শে চার্থে শ্যৈওঃ সম্প্রসারণং স্যালিষ্ঠায়াম্। 

১২৭1 শ্টোহস্পর্শে। ৮। ২1৪৭ । 
শ্যৈওডে। নিষ্ঠাতস্ত নঃ ্যাঁদস্পর্শেহ্র্থে। হল ইতি দীর্ঘঃ। শীনং ঘ্বতম্। 

অস্পর্শে কিম । শীতং জলম্। দ্রবমুত্তিষ্পর্শয়োঃ কিম্। শ্যানে। 

বুশ্চিকঃ। শীতাও সঙ্কুচিত ইত্যর্থঃ। 

১২৮ । প্রতেশ্চ 1 ৬1১1 ২৫। 

প্রতিপুর্ননপ্ত শ্ঠঃ সম্প্রসারণং স্তামিষ্ঠায়াম্! প্রতিশীনঃ। 

১২৯। বিভাঁষাভ্যবপূর্ববন্ত । ৬। ১। ২৬। 
শ্য; সম্প্রসারণং বা স্যা২। অভিশ্যানং অভিশীনম্ ঘৃতম্। অবশ্যা- 

নোহবশীনে৷ বৃশ্চিকঃ | ব্যবস্থিতবিভাষেয়ম। তেনেহ ন। সমবশ্থানঃ। 

১৩০ | অধ্েহনপাদানে | ৮। ২। ৪৮ । 

অঞ্চে৷ নিষ্ঠঠতস্য নঃ স্যানন ত্বপাানে। 

১২৭। জংন্যান ইতি। গ্ৈইগতাবিতান্তদে চ ইতাহে সংযোগাদেরাত ইতি নিষ্ট।তস্ত নঃ। 

১২৬। নিষ্ঠ। প্রতায় পরে থাকিলে দ্রব পদার্থের মুক্ত ও কাঠিন্ঠ স্পর্শ অর্থ গম্য- 
মান হইলে শ্রৈড ধাতুর সম্প্রসারণ হয় । 

১২৭। অস্পশার্থ গমামান হইলে ঠ্ৈঙ্ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা সম্বন্ধীয় তকারের স্থানে 
নকার হয়। “হলঃ” এই সুত্র দ্বারা ধাতুর ইকারের দীর্ঘঃ ভষ। গা, শীনং ত্বৃতম্.। 
যেখানে স্পর্শ অর্থ না বুঝাইবে, সেখানে কি হইবে। শীতং জলম্। প্রব মৃত্তি ও 
স্পর্শ না বুঝাইলে কি হইবে? সংশ্তানো বুশ্চিকঃ। শীতাঁৎ সম্কৃভিতঃ। 

১২৮। নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রতিপুর্বক ্ঠৈঙ্ ধাতুর সম্প্রসারণ হয়। 
যথা, -1০তশীনহ | 

” ১২৯। নিষ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে অভিপূর্ববক ও অবপূর্ক শ্ৈঙ ধাতুর বিকল্পে 
সম্প্রসারণ হয়। যথা, অভিশ্তানম্ অভিশীনম্ স্বতম্। অবশ্তানঃ অব্নীনঃ বৃশ্চিকঃ। 
এই বিকল্প খ্যবস্থিত বিকল্প। সেই হে হতু সমবস্তানঃ এস্থলে সম্প্রসারণ হইল 'না। 

* ১৩০। অঞ্চ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় সম্বন্ধীয় তকার স্থানে নকার হন, অপাদান 
কারক হইলে হইবে ন1। ; 



কুদন্তপ্রকরণম । ৪৯৯ 

১৩৬ । যন্ত বিভাঁষা। ৭1 ২। ১৫১। 

ষ্ত ক্ষচিদ্বিভাবয়েডিহিতস্ততো নিষ্ঠায়া ইণ্ ন স্যা। উদ্দিতো বেতি 
ক্ঞায়াং বেট্ত্বাদেহ নেট।, সমরুঃ। অনপাদানে কিম্। উদক্য়দকং 

কুপা্ড। নন্বস্তাসিদ্ধহ্বাদ্রশ্চেতি যত্বে প্রাপ্তে। নিষ্ঠাদেশঃ যত্বন্বর- 
প্রত্যয়েড্িধিযু সিদ্ধো বাচ্যঃ। ০। বৃকৃণঃ। বৃক্ণবান্। 

১৩২। পরিঙ্ন্দঃ প্রাচ্তভরতেমু | ৮। ৩1 ৭৫। 

পূর্বেবেণ মুদ্ধন্তে প্রাপ্তে তদভাবো নিপাত্যতে । পরিক্ষন্দঃ। প্রাচ্যেতি 
কিম্। পরিক্ষন্দঃ, পরিস্কন্দঃ । পরেশ্চেতি বিকল্পঃ। স্তন্ভেরিতি “ষত্বে 

প্রাপ্তে প্রতিস্তব্ধনিস্তর্ষৌ চ। অব্র যত্বং ন স্যাঁশু। 

১৩১। যগ্ত বিভাষা। যন্তেত্যদ্ধধ।তুক।পেক্ষয়। ষঠী যদীয়ন্তাদিধাতুকস্তেতার্থঃ। সমর ইতি। 
অঞু গতিপুঞনয়েঃ| সম্পূনবঃ ন খঙ্টাসিদ্ধহাৎ ঝলি পরতঃ কুহম্। উদক্তমিতি। উদ্বৃত্তমিত্যর্থঃ। 

ব্যক্তমিতোতন্ত, অগ্জ, ব্যক্জীঠান্ত ন তবে; তেনাত্ নত্বাত।বঃ। বৃকূণ ইতি । ওরব্রশ চ্ছেদ্রনে গ্রহিজেযেতি 
'ম্প্রসারণমূ। নত্বশ্ত।মন্ধহ(ৎ ক্ষেপিতি সলোপঃ। চো কহ উদ্দিত্বেন বেটকত্বাদ্বস্ত বিভাষেতি 

নিষ্টায়। হডভ।বঃ | নুডিধিলাদেশবিন।মেযু বর্ণেকদেশস্ত।পি বর্ণত্বেন গ্রহণাদুকারৈকদেশে। রেফো নিমিত্- 
মিতাট্বপ্াঙিতি নগ্ত পত্বমূ। পত্বগ্র বিনাম ইতি প্র।চ1: সংজ্ঞা । খবণান্নস্ত ণদ্মিতি। যথাশ্রুতপক্ষে২পি 
ণত্বনিষেধার্থং ক্ষুভদিধু নৃমনশব্দপ।ঠাদৃকারং নিমিত্তীকুতা।পি অট্কুপৃ।ডিতি ণত্বং ভবঞ্জোবেতি দিক্। 

১৩২। পররক্ষন্দ;। অচি নিপাতনম্। অথব। নিঠ(তকারস্ত পোপ ইতি কাশিক।। 

১৩১। যে ধাতুর উত্তর কদাঁচৎ বিকল ইট্ বিহিত হইয়াছে, তাহার উদ্ভর 
অনপাঁদানে নিষ্ঠ। প্রত্যয়ের স্থানে ইট্ হইবে না । “উদ্দিতে। বা” এই স্থত্র দ্বার উকার 
ইৎ ধাতুর উত্তর ক্ত! প্রত/য়ের স্থানে বিকল্পে ইট্ হয় বলিয়া এখানে ইট্ হইবে না। 
যথা, সমর: | অপাদান কারক হইলে, কিরূপ হইবেক। যগা, উদক্তমুদকং কৃপাঁৎ। 
এস্থলে সতী প্রত্যয়ের তকার স্থানে নকার হইল না। নত্বের অসিদত্ব হেতু "ব্রশ্চ” 
এই স্তরের দ্বার! বত্ব প্রাপ্ত ভহলে যত্ববিধি, স্বরবিধি, গ্রত্যয়বিধি ও ইটু বাধতে 
নিষ্ঠাদেশ সিদ্ধ আছে. বলিতে হইপেক | যথা, বৃক্ণঃ। বুকৃণপান্। 

১৩২। প্রাচ্য ও ভরত অর্থ বুঝাইলে পরিঙ্কন্দ এই পদ নপাতনে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎই 
পূর্বস্ত্র দ্বার৷ মুদ্ধন্য ণকারের প্রাপ্ত হইলে এথানে নিপাতনে তাহার অভাব হইঝে। 
পরিস্কন্দঃ॥। স্লেখানে প্রাচ্য না বুঝাইবে সেস্বলে কি প্রকার হইবে। পরিন্দঃ, 
পরিস্বন্দঃ ভুইরূপ হইবে । এখানে “পরেশ” এই স্থত্র দ্বারা বিকল ষক্ত হইয়ছে। 

“স্তন্ভেঃ” এই স্থত্র দ্বারা, ষত্ব প্রাপ্তি হইলেও প্রতিস্তব্ধঃ ও নিস্তব্ধঃ এই হুইটা প্রদ 
নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াচু বটে কিন্তু এখাষ্টন বন্ধ হইবে না। 



৪২২ | সিদ্ধান্তাকৌমুদী | 

১৩৩। দিবোহবিজিগীসায়াগ্ | ৮1 ২। ৪৯। 

দিবো নিষ্টাতস্য নঃ স্যাদবিজিগীষায়াম্। দ্যুনঃ। বিজিগীষায়াস্ক 
দ্যুতম্। র 

১৩৪ । নির্বাণোহবাতে । ৮1 ২। ৫০ । 

আবাতে ইতি চ্ছেদঃ। নিপুর্ববাদ্ধাতে তর্নি্টাতশ্য নস্বং স্যাদ্বাতশ্চেৎ কর্তা 

ন। নির্নবাণোহগ্লিমুনির্ববা। বাতে তু নির্বাতো বাত । 

১৩৫1 শুষঃ কঃ। ৮1 ২1 ৫১। 

নিষ্ঠাত ইত্যেব । শুক্ষঃ 

১৩৬ । পচেো বঃ। ৮1২1 ৫২। 

পন্ধ2 | 

১৩৭1 ম্বায়ো ম। ৮1২1 ৫৩। 

পপ ৬ পা পাপ ক | ০ ৮ পপ বস এ পল সপ সপ শপ শাস্পািিসপ আ স আপ পা পআ।  -: পাসে শপথ সপপীপ্পাপস্পী ২০ শা শপ ৩0 আশ শিপ | তাশিশীপিটিশিশ পপর ৮ পা ০ পাপা | ও অপ সপ পর 

১৩৩। দান ইতি? চ্ছোঃ শুডিতুঠি। স্ষীণ ইতার্থঃ। দৃ্যুতমিতি। বিজিগীষয়! হি তত্রাক্ষাঃ 
পত্যন্তে ইতি গম্যতে। বিজিগীষা । ৫ 

১৩৪। নির্দাণেহবাতে। বা গতিগন্ধনয়ে।21। নিপূৰ্বাদন্ম।ন্রিষ্ঠ।তস্ত নত্বে ণত্বম। বাতশ্চেৎ কর্তী! 

নেতি। এব ধাতেন হেতুন1 নির্ধবাণে! দীপ ইত্যত্র নিষেধে! নেত্যাছঃ। নির্ববাত ইতি। গত্যর্থা 
কন্মকেতি ক্রি ক্তঃ নিতর।ং নাতে! গত ইত্যর্থঃ ॥ 

১৩৫। শু ইতি । শুষ শোষণে। 

১৩৭। ক্ষাম হতি। ক্ষে ক্ষয়ে আদেচ ইন্যাত্বম্। 

সরা ও পর ০৮৯ প - -৫-৫ প ০-৪-৯, সপ ১ ০৫০ সা 

১৩৩। অবিজিশীষ! অর্থ বুঝাঁইলে দিন ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রতায় সম্বস্কীয় তকারের 
স্থানে নকার হয় । দুনঃ। বেখানে বিজিগীষা অর্থ বুঝাইবে, সেখানে কিরূপ হইবে। 
দ্ুতম্। এখানে তকার স্থানে নকার হইল না। 
(.১০৪। নির্ববাণঃ অথাতে এইরূপ পদচ্ছেদ হইবে। নিপুর্বক বাধাতুর উত্তর 
নিষ্ঠ। সম্বন্ধীয় তকারের স্থানে নকার হয়, বদি বাষু কর্তা না হয়। যথা, নির্বাপোহপ্ি- 

মুর্নির্বা। এস্থলে নির্বাণ শব্দে অগ্নি ও মুনিবুঝাইল। বাষু কর্তা টা নির্বাতো 
বাতঃ এইরূপ হইবে । এখানে নকার হয় নাই। 

১৩৫ |” শুষ্ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা সম্বন্ধীয় তকারের স্থানে ককার হয়। যঁধ1, শুফঃ। 
* ১০৬। পচ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা সম্বন্ধীয় তকারের স্থানে বকার হয়। থথা, পঞ্চঃ। 

১৩৭। কৈ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা সন্ন্ধীয় তকারের স্থানে মকাব হয়। যথা, ক্ষাম১। 



কৃদন্তপ্রকরণম্। . ৪৯৩ 

১৬৮ স্ত্যহ প্রপুর্ববস্যঃ । ৬1১7 ২৩। 

প্রাণ স্তাঃ সম্প্রসারণং স্যান্িষ্ঠীয়াম্। 

১৩৯। প্রস্ত্যোহন্যতরন্যাম্ । ৮1 ২। ৫৪ । 

নিষ্ঠাতশ্ত মো বা স্তাু। প্রস্তীমঃ, প্রস্তীতঃ। প্রা কিম্। স্তযানঃ। 

১৪০। অনুপসর্গাৎ ফুল্লক্ষীবকশোল্লাঘাঃ । ৮1 ২। ৫৫। 

প্রি ফলা ফুল্লঃ। নিষ্ঠাতন্ত লত্বং নিপাত্যতে ৷ ভ্তবস্বেকদেশস্যাপীদং 
নিপাঁতনমিষ্যতে ৷ ফুল্লবান। ক্ষীবাদিষু তু ক্তপ্রত্যয়স্যৈব তলোপঃ তস্থা- 
সিদ্বহ্বাৎ প্রাপ্তস্তেটোহভাবশ্চ নিপাত্যতে | ক্ষীবো মন্ত্। কৃশস্তনুঃ | 

উল্লাঘে। নীরোগঃ । অন্ুপসর্গ'* কিম্। 

১৪১। আদিতশ্চ | ৭। ২। ১৬। 

আকারেতো। নিষ্ঠায়া ইণ্ ন স্তাু। 
সপ জি শ্ রি ০০ সপ শশাশিশী পপি পি শি পাল শশা শশী শত ০০ লি স্পা শি শা ম্প চা মর জজ মি ০০ পশলা পপি 

১৩৯ । প্রস্তীমঃ প্রস্তীত ইতি । ভ্তো ষ্টো শবসজ্বাতয়েঃ । আহ্বে কৃতে সংযোগাদেরিত্যস্তা সিদ্ধ- 

ত্বাৎ পুণ্নং সম্প্রসারণে পুর্বববূপে চ কুতে হল ইতি দীর্ঘঃ পশ্চাদ্যণ হাদন্তহয়োব্রিরহান্ন নত্বম্। সংস্তযান 

ইতাজ তু ভবত্যেব। 

১৪০) ক্ষীবাদিঘিতি। ক্ষীবৃ মদ । কৃশ তনুতে। লাঘব শক্তাবুৎপুর্বব;। এভ্যং স্তুঃ। 
শপ শ। ৮ পাপ পর এ পাপে শ ও সিশপিপশিচপী পা সপ সপ উন পপ পাত 

১৩৮। নিষ্ঠ! প্রতায় পরে থাকিলে প্রপূর্বক স্তো ধাতুর সম্প্রসারণ হয়। 
১৩৯। প্রপূর্ববক ন্ত্যে ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রতায় সম্বন্ধীয় তকারের স্থানে বিকল্পে 

*সকার হয়। যথা, প্রস্তীতঃ, প্রস্তামঃ। যেখানে প্রপুর্বক না হইবে সেখানে কি 

হইবে? স্ত্যানঃ । এখানে ম হইল ন।। 
১৪*। অনুপসর্গের উত্তর অর্থাৎ পূর্বে কোন অবায় শব্দ না থাকিলে ফুল্প, ক্ষীব, 

কুশ, উল্লাঘ, এই কয়টা পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। পি ফল ধাতু ফুলপঃ। এখানে নিষ্ঠা 
সম্বন্ধীয় তকারের স্থানে নিপাতনে ল হইয়াছে। এই নিপাতন ক্তবতু প্রত্যয়ের 
একদেশেরও হইবে । যথাঃ ফুল্পবান্॥। ক্ষীবাদি শবান্থলে ক্ত প্রত্যয়েরই তকঃরের 

লোপ এবং ভুকারের অসিদ্ধি ভেতু প্রাপ্ত যে ইট, তাহার অভাবও নিপাতনে হইবে। 
ক্ষীবে। সত্বঃ। রুশত্তন্ুঃ । উল্লাঘো নীরোগঃ। যেখানে উপসর্গের উত্তর হইবে 
সেখানে ক্ষিবপ হইবে ? | 

১৪১। আকার-ইৎ ধাতুর উত্তর নিষ্ট! প্রত্যয়ের স্থানে ইট্ হয় না। 



৪৯৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

১৪২। তিচ। ৭181 ৮৯। 

চরফলোরত উৎ স্যাত্তাদৌ কিতি। প্রফুল্তঃ। প্রক্ষীবিতঃ। প্রকৃ- 
শিতঃ। প্রোল্লাধিতঃ। কথং তহি “লোপ্রক্রমং সানুমতঃ প্রফুলমিতি* ॥ 

ফুল বিকসনে। পচাদ্যছ। সুত্রস্ত ফুল্তাদি নিবৃন্তর্থম । উৎফুল্ল- 
সম্,ল্লয়োরুপসঙ্খ্যানম্। 

১৪৩ । নুদবিদোন্দত্রাপ্রাহ্রীভ্যোহন্যতরস্তাঁম্ | ৮। ২। ৫৬। 

এভ্যো। নিষ্ঠাতন্ত নো বা। £ ন্ুত্তঃ। বিদ বিচারণে রৌধাদিক 
এব গ্ুহ্াতে । উন্দিনা পরেণ শাহচর্যা। বিল্নঃঃ বিভ্তঃ। বেত্তেম্ত 

বিদিতঃ | বিদ্যতের্বিব্মঃ | উন্দী। 

১৪২। ননু ফুল্ল বিকসন ইত্যন্মাহ্ল্লাঘেশ্চ পচাদ্াচি ইতরাভা[মিগুপধলক্ষণে কপ্রত্যয়ে চ ফুল্লাদয় 

সিদ্ধান্তি তৎ কিং হুরেণেতাত আহ স্ত্রং ত্বিতি। নিবৃত্তার্থমিত্যুপলক্ষণম্। ফুপ্রবনিতি রূপন্ত 

নিষ্ঠ। চ দ্বাজনাদিত্যাছাদাত্তশ্ত ৮ সিদ্ধাথমিতি বোধ্যম্। উতফুলনংফুল্লয়োরিতি। যদ্যপি প্রফুল্ল ইতি- 

বৎফুল্লেঃ পচাদাচা দিদ্ধং তথাপি উতফুল্প সন্ষ,্ল ইতি প্রয়োগনিবুত্ত।৫থং বচনম্। 

১৪৩। নুদ্। রদাভ্যাং সংযেগদেরত হতি নিত্যে প্রাপ্তে হীত্যস্। প্র।প্তে উভভরত্র বিভাষেয়ম্ । 

বেতেম্তিতি। তথ। চ ভাব্যম্। “বেতেস্ত বিদিতে। নিষ্ঠা বিদ্যতের্িন্ন ইয্যতে । বেত্তেব্বিন্নশ্চ বিত্তৃশ্চ 
ভোগে বিত্ত বিদ্যতেরিতি”। নুননঃ নুত্তঃ ইতি । অনির্দিতামিহ্ি নলোপঃ। 

১৪২। তর্ারাদি কিৎ প্রত্যয় পরে ্বাসিলে চর ও ফল ধাতু সম্বন্ধীয় অকারের 
স্বানে উৎ (উকার ) হয়। যথা, প্রফুল্তঃ। প্রক্ষীবিতঃ । প্রকৃশিতঃ। প্রোল্লাঘিতঃ ॥ 

তবে কিরূপে ণলোধদ্রমং সানুমতঃ প্রকুল্লম্” এস্থলে ফুল্ল পদ সিদ্ধ হইল? এখানে 
বিকসনার্থক ফুল্প ধাতুর উত্তরই পচাদিত্ব প্রযুক্ত অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে । তবে 
সুত্রের প্রয়োজন কেবল ফুল্ত ইত্যাদি প্রয়োগ নিরুত্তির জন্য । “উৎফুল সংফুল্ল- 

য়োরুপসংখ্যানম্” এই বান্তিক সুত্র দ্বারা উৎফুল্পঃ ও সম্ফল্লঃ এই ছুইটা পদ নিপাতনে 
সিদ্ধ হয়। 

১৪৩। মু, বিদ, উন্দ, তে, ঘ্তা, ক্রী, এই সকল ধাতুর উত্তর যে নিষ্ঠীপ্রতায়ের 
তন্ড়ীর, তাহার স্থানে বিকল্পে নকার হয়। নুন্নঃ, গুত্তঃ। বিচারণ অর্থ বুঝায় এরূপ 

যে রুধাদ্দিগণপঠিত বিদ ধাতু তাহারই এস্থলে গ্রহণ হইবে । কারণ পরিবর্তী উন্দ 
ধাতুর সহিত উহার সাহচর্যা আছে। বিল্নঃ, বিভ্তঃ। ক্ত প্রতায়ান্ত অদাদিগণ পঠিত 
বিদ ধাতুর রূপ বিদিতঃ এই প্রকার হুইবে এবং দিবাদিগণ পঠিত বিদ ধাতুর রূপ 
বিন্নঃ এইরূপ হইবে । এই বিষয়ে ভাষা যথা 

“বৈত্রেস্ত বিদিতে। নিষ্ঠা বিদতের্বিন্ন ইষাতে । 
বিস্বেবিন্নশ্চ বিত্তশচ ভোগে বিত্তঞ্চ বিদ্যতেরিত্তি” ॥ পরস্থত্রে উন্দী ধাতুর উদাহরণ । 



কদন্তপ্রকরণম্। ৪8৯৫ 

১৪৪ 1 শ্বীদিতে। নিষ্ঠায়াম্। ৭৭1২1 ১৪। 
স্বয়তেরীদিতশ্চ নিষ্ঠায়া ইণ্ ন। উন্নঃ উত্তঃ। ত্রাণঃ, ভ্রাতঃ। 

বাণ? শ্বাতঃ। ত্রীণ, ভ্রীত2। 

১৪৫ | ন ধ্যাখ্যাপৃষুচ্ছিমদাম্। ৮। ২। ৫৩। 
এভ্যে নিষ্ঠ।তন্ত নস্বং ন। ধ্যাতঃ। খ্যাতঃ। পুর্তঃ। প্রাল্লোপঃ৮। 

মূর্তঃ। মন্তঃ। 

১৪৬। বিভো! ভোগপ্রত্যয়য়ৌ?। ৮1 ২। ৫৮। 
বিন্দতের্নিষ্ঠান্তম্ত নিপাতোহয়ং ভোগ্যে প্রতীতে চার্থে। বিভ্তং ধনম্। 

বিভ্তঃ পুরুষঃ। অনয়োঃ কিম্। নিন্নঃ। বিভা! গমহনেতি কসৌ 
বেট্ত্বাদদিহ নেট্। 

১৪৭1 ভিত্তং শকলম | ৮। ২। ৫৯। 
ভিন্নমন্যৎ । 

১৪৫। নধা1। ধৈ, চিস্তায়াম্। খা। প্রকখনে। পৃ পলনপুরণয়োঃ। মুচ্ছা। মেহসনুচ্ছায়য়োঃ। 
শদী হর্ণে। পুত্ত ইতি। আ্যকঃ কিতাতি ইণ্নিষেধঃ। লোপবিধিং স্মারয়তি। রালোপ ইতি। 
ধূর্ত ইতি । আদিতশ্চতি নেট। মন্ত ইতি । শ্বীদিত ইতি নেট্। 

১৪৬। বিগ্ডেঞ্ত (নার্থকাদ্িদেরিটা ভাব্যং সম্ভার্থকবিদের্বিবচারণ।র৫কবিদেশ্চ , ভোগপ্রত্যয়য়ো বু-ত্তির্ন 
সম্ভবতীত্যাশয়েনাহ । বিন্দতরিতি। বিদৃপু ল।ত হত্াপ্সেতার্থঃ। ভুজাত ইতি ভোগঃ। প্রতীয়ত 
ইতি প্রতায় ইতি কন্দনাধন।বেতাবিতি ব্যাচষ্টে। ভোগ্যে প্রতীতে চার্থে হতি।  * 

১৪৭। ভিত শকলম্। ভিদেঃ ক্ডে রদাভামিতি প্রাপ্তনত্বস্তাভাবে। নিপাতাঁতে। ভিন্তং 

শকলখণ্ডে বেত্যমরঃ | ভিন্নমন্যাদিতি | বিদাঁণমিতার্থঃ | 

১৪৪। শ্বী ধাতু ও ঈকার-ইৎ ধাতুর উত্তর যে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের তকার তাহার স্থানে 
৬ ইট্ হয় না। যথা, উন্নঃ, উত্তঃ। ত্রাণঃ, ভ্রাত; | শ্রাণঃ, শ্রাতঃ | হীণঃ, হীতঃ। 

১৪৫ । ধ্যা, খ্যা, পু, সুচ্ছ ও মদ এই সকল ধাতুর উত্তর যে নিষ্ঠা প্রত্যয় সম্বন্ধীয় 
তকার, তাহার স্থানে নকার হর না। যথ।, ধাতঃ। খ্যাত | পুর্তঃ। প্রালোপঃ 

এই শ্ত্র দ্বার! ছকারের লোপ হয়। মুর্তঃ। মত্তঃ। 
১৪৬। ভোগ ও প্রত্যয় শব্দ কন্মসাধন এই আশষে বলিতেছেন। ভোগস্রও 

প্রতীতি অর্থ বুঝাইলে নিষ্ঠ প্রত্যরাস্ত তুদাদিগণীয় বিদ ধাতুর নিপাঁতনে বিত্তঃ 
এইরূপ পদ হইবে । যথা, বিত্তং ধনম্।- বিত্ত; পুরুষঃ | বেখানে ভোগ্য ও প্রতীতি 
অর্থ না* বুঝাইবে সেখানে কি প্রকার হইবে। যথা, বিন্নঃ। প্বিভাষ! গমহনঃ৮ 

এই বুজের দ্বারা কন্ু প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর বিকল্পেই ইট বিহিত হয় 
সুতরাং বিশ্নঃ এখানে ইট্ হইল*ন1। | 



৪৯৬ 1সদ্ধান্তকৌমুদী। 

১৪৮ ঝণমাধনণ্যে । ৮1২1 ৬০। 

খধাতোঃ ক্ততকারশ্থ নত্বং নিপাত্যতে আধমর্থব্যবহারে। খতমন্য। 

১৪৯। স্ফায়ঃ স্ফী নিষ্ঠায়াম। ৬। ১। ২২-। 
স্কীতঃ। 

১৫০ | ইণ্ নিষ্ঠায়াম । ৭1 ২। ৪৭। 
নিরঃ কুষে নিষ্ঠায়া ইট্ স্যাৎ। যস্য বিভাষেতি নিষেধে প্রাপ্তে 

পুনর্বিবধিঃ। নিষ্ুষিতঃ। 

১৫১। বসতিক্ষুধোরিট | ৭ ২। ৫২। 

আভ্যাং ্বানিষঠয়োর্নিত্যমিই স্যা। উষিতঃ। [ক্ষুধিতঃ। 
-শাশ্াী্পিাশশীীটি শীট 9 উপ সপ "০০৯ ন্যার সপ পপ জপ পপ, পি জপ এ আপ আর পা পাসপাসপপপ পান পা শি 

১৪৮ । চিত্রা অধমং দু:খ প্রদমূণমস্য টিবি তস্ত ভাব চা তেন ব্যবহার- 

বিশেষো লক্ষতে। ততশ্চ উত্তমর্ণোহপি সিধাতীত্য।শয়েন ব্যাচ্টে। অধমর্ণ ব্যবহ।র ইতি। 

স ব্যবহারে! দাত্গ্রহীত্রো: সম্বন্ধে ভবতীত্যুন্তমগোহপি প্রয়োগো ন বিরুধাতে । লক্ষণ।র়াস্ত 

ধ।রেরুত্তমণণ ইতি নির্দেশে! লিঙ্গম্। 
১৪৯। স্মায়তস্কী। স্ফায়ী বৃদ্ধো। কথং তহি স্ফীতিক।ম ইতি স্ফীতমাচষ্টে ইতি গ্যস্ত।দচ ইঃ॥ 

অলোপণিলে।পৌ । 
১৫*। ঘযক্সেতি। নিরঃ কুষ ইতি বিকলিতেড্হাদিতি ভূ[বঃ। 
১৫১। উধ্িত ইতি । যজাদিত্াৎ সম্প্রসারণম্। শাসিনসীতি ষঃ বসতীতি শপা। নির্দেশ: স্পষ্টার্থঃ | 

বন্তেঃ সেটকত্বাস্তবিতব্যমেবেটা ক্ষুধিত ইতি এবঞ তশ্তালমেষা ক্ষুধিতন্চেতি প্রয়োগো নির্বাধ এবেতি 

ক্ুধের্ধাতোর্ভ।বে কিপি তারকাদিত্বাদিতজিতি ধতুবৃত্তিধু যহুক্তং তন্নাদর্তবাং সমানম্কায়তয়! জুধিত।দাবু- 

পয়েক্ষ্যত ইতি বা কথক্চিন্নেরম্ । 

১৪৭। শকল অর্থাৎ খণ্ড অর্থ বুঝাইলে ভিন্তম্ এই পদটা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 
অন্য অর্থ বুঝাইলে ভিন্নম্ এইরূপ হইবে । 

১৪৮। আধমর্ণ্য অর্থ বুঝাইলে খণম্ এই পদটা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ 
খধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয়ের তকারের স্থীনে নিপাতনে নকার হয়, তৎপরে নকারের 
ণত্বহয়। অন্ত অর্থে খতম এইরূপ পদ হইবে। (যাহার খণ অধম অর্থাৎ ছুঃখ গ্রদ 

তান অধমর্ণ, তাহার ভাব আধমণ্য )। 
€ ১৪৯। নি! প্রতায় পরে থাকিলে স্ফায় ধাতুর স্থানে স্কী আদেশ হয়। স্ফীতঃ। 
১৫০। নির্পূর্বক কুষ ধাতুর উত্তর যে নিষ্ঠা প্রত্যয় তাহার স্থানে ইট্ হয়। 

দ্যন্ত বিভাষা” এই স্ুত্রের দ্বারা ইট. নিষেধের প্রাপ্তি হওয়াতে পুর্বার এই বিধি 
বিহিত হইল ।* নিষ্কুষিতঃ। 

২৫১। বস ও স্ষুধ ধাঁতুর উত্তর ক্তা ও নিষ্ঠ। প্রত্যয় স্থানে নিত্য ইট্ হমন। 
যথা, উধিতঃ। ক্ষুধিতঃ। 



কদন্তপ্রকরণম্। ৪৯৭ 

১৫২ | অঞ্জেঃ পুজায়াম | ৭1 ২ ৫৩। 
পষ্থার্থাদচেঃ জ্রানিষ্ঠয়োরিটু স্যাঁ। অঞ্চিতঃ । গতোৌ তু অক্তঃ। 

১৫৩৭ লুভোহুবিমোহনে ! ২1৫৪ 

লুভঃ ক্রানিষ্ঠয়োরিট, স্যান্ন তু গাদ্ধ্যে। লুভিতঃ। গাদ্ধ্যে তু লুব্ধঃ। 

১৫৪ | ক্রিশঃ জ্তানিষ্ঠয়োহ। ৭1২ ৫5 | 
ইডা স্াৎ্। ক্রিশ উপতাপে নিত্যং প্রাপ্তে ক্রিশু বিবাধনে অন্য জ্জায়াং 

বিকল্পে সিদ্ধেপি নিষ্ঠায়াং নিষেধে প্রাপ্তে বিকল্পঃ | ' ক্রিশিতঃ, রক্রিষ্ট2। 

১৫৫ | পুউশ্চ । ৭1২1 ৫১। 

পুঙঃ জ্ানিষ্ঠয়োরিড়া স্যাৎ। 

১৫৬ । পৃঃ জ্াাচ। ১। ২। ২২। 

পুঃ জবা নিষ্ঠা চ সেট, কিন্ন স্যাহ। পবিতন, পৃতঃ। জ্জাগ্রহণ- 
মুস্তরর্থম। নোপধাদিত্যত্র হি ক্তৈব সন্বধ্যতে। 

১৫২। অঞ্চেঃ। উদিত্রাৎ্ ভ্তায়াং বিকলে প্রাপ্তে নিষ্ঠ।য়াং যস্ত বিভাষেতি নিষেধে বচনম্। 
ক্ঞ্চিত ইতি । নাঞ্চে: পু্গায়ামিতি নলে।পনিষেধঃ। অন্ন ইতি । অ:নদিতামিতি নলোপঃ। 

১৫৩। লুভে।। তীষ সহেতি টা বিকল নিষ্ঠায়াং নিষেধে চ প্রাপ্তে বচলম। 

১৫৫1 পুঙণ্চ 1 শ্রযক* কিতীতি নিসেতধে প্রত্তে বচনম্। 
১৫৬। পুডঃজ্ঞীচ। ন ক্ত/ সেডিভানেনৈব সিদ্ধে স্তাগ্রহণমিহ ব্যর্থমিত্যত আহ? উ্তর৫থমিতি | 

ক্কেবেতি। নতু [ন। চানুরষ্ট হাদিতি ভাব2। 

১৫২। পুজ! অর্থক অঞ্চ ধাতুর উত্তর ক্তা ও নিষ্ঠা প্রতায় স্থানে ইট্ হয়। 
যথা, অঞ্চিতঃ। গত্যর্থে অঞ্চ ধাতুর উত্তর ইট হয় নাঁ। যথা, অক্তঃ। 
* ১৫৩ | অবিমোহন (গাদ্ধ্য ) অর্থাৎ অত্যন্ত "লাভ অর্থ না বুঝাইলে লুভ ধাতুর 
উত্তর কা ও নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে ইট হয়। যথাঃ লুভিতঃ। গাদ্ধ্য অর্থ বুঝাইলে 
ইট্ হবে না। যথা, লুন্ধঃ | 

১৫৪ । ক্লিশ ধাতুর উত্তর ্তু। ও নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে বিকল্পে ইট হয়। উপন্ঠাপ 
অর্থে যে ক্লিশ ধাতু তাহার উত্তর নিতা ইট্ প্রাপ্তি হইলে, বিনাধনার্থে যে ক্লিশ ধাতু 
তাচার উত্তর স্তা প্রতায় পরে বিকল্পে ইট্ সিদ্ধ হইলেও নিষ্ঠা প্রতায় পরে নিষেপ্লের 
প্রাপ্তি হওয়াতে বিকল্পে ইট্ বিহিত হইবে । ধথা, ক্রিশিতঃ, ক্রিষ্টঃ | 

১৫৫1 পুড্ধাতুর উওর ক্তা ও নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। “শ্রমক* 
কিন্তি” এই*সুত্র দ্বার পুঙ্ধাতুর উত্তব ইট্ নিষেধের প্রাপ্তি হইত, এস্থলে ত্বাধনার্থ 
এই সুত্র করিয়াছেন ।, 

ক. (৬৩) 



৪৯৮ সিদ্ধাস্তকৌমুরদী। 

১৫৭। নিষ্ঠাশীড্ম্বিদিমিদিক্চিদিধূষঃ | ১। ২। ১৯। 
এন্যঃ সেণ্নিষ্ঠা কিন্ন স্যা । শয়িতঃ। শয়িতবান্ । জনুবন্ধ- 

নির্দেশো যহ্লুডিবন্তযর্থঃ। শেশ্ঠিতঃ। শেশ্যিতবান। আদিকর্্মণি নিষ্ট 
বক্তব্য! । 

১৫৮ । আদিকশ্মণি কঃ কর্তরি চ। ৩। ৪1 ৭১। 

আদিকম্মণি যঃ ক্তঃ স কত্তরি স্যাৎ। চাল্তাবকন্মণোত। 

১৫৯ । বিভাষা ভাবাদিকন্দ্রণেো? । ৭1 ২।১৭। 

ভাবে আদিকন্্মণি চাদিতো নিষ্ঠায়া ইনু স্তাৎ। প্রস্বেদিতশ্চৈত্রঃ। 
প্রশ্বেদিতং তেন। ঞ্ঞিঘিদেতি ভাদিরত্র গুহ্যাতে এ্তীন্ঠিঃ সাহচত্যাৎ। 
্বিদ্যতেস্ত শ্বিদিত ইত্যেব। ৪ মিদা এ ক্ষিদা দিবাঁদী ভাদী চ। 
প্রমেদিতঃ। প্রমেদিতবান্ ॥ প্রক্ষেদিতঃ। প্রক্ষেদিতবান্। প্রধর্ষিতঃ | 
প্রধর্ষিবান্। ধর্ষিতং তেন । সেট কিম্। প্রস্থিন্নঃ | প্রশ্থিন্টৎ তেনেত্যাদি। 

১৫৭। শোশ্ঠত ইতি । অনেক।চ ইতি যণ্ আদিকর্মনীতি আদোধু ক্ষণেধু ভূতেষু সর্ব্ব্ট।: 

জিয়ায়া ভূতত্বাভা বাপ্সিষ্টা ন প্রাপ্নো ভীতি বচনম্। আদিকশ্মণ ভ্তশ্প কণ্তরি বিধানার্থং চেত্যাহুঃ | 
১৫৮। চাদিতি। অন্যথা তক্রাকৌত্তিন্যন্ঠায়েন ভাবকন্মণেন স্তাদিতি ভাবঃ। 

১৫৯। প্রস্বোছত হতি। চশব্দ আদিকশ্মদ্যো তনার্থ; । স্বেদিতমিতাদি ভাবে । ভ্াঁদিরত্েতি 

ঞিখিদ। শ্েহনমোচনয়েরিতি পঠিতঃ | ন্দিদ্যতেত্তিতি। ঘিদ। গাত্রপ্রক্ষরণে ইতি দিবাদিধু পঠিতস্য 
শ্বিদিত ইগতাবোতত কিন্বনিষেধাভাবাদিতি ভাব; । ন চধিদেতি দৈবাদিকোহপি কীদিতভি বাচাম 

হরদত্বগরন্থবিরোধাদিতি ভাবঃ। অর হরদত্তঃ। প্ঃঘিদা ন্েহনমোচনয়ো(রতি দিবাদি গৃঙ্গতে ন তু 

খিঃক্ষিদা অবা্তে শব্দে ইতি ভ্াদিরপি মিদিনা সাহচধাদি্াহ। তচ্চিন্তাম। ভাদিঘপি মিদে: 

১৫৬। পুঞ ধাতুর উত্তর ইটের সহিত বর্তমান যে ক্তা ও নিষ্ঠা প্রতায় তাহার 
কিৎ সংজ্ঞা হয় না। যথা, পবিতঃ, পুত ॥ এই স্ত্রে ক্তা প্রতায়ের গ্রহণ না 
করিলেও চলিত, কারণ “ক্তা সেন্ট” এই বক্ষ্যমাণ হ্ত্র দ্বারা কত্ব সিদ্ধ হই, তজ্জন্য 
বলিতেছেন, যে, এস্থলে ক্র! গ্রহণ করাতে উত্তর স্যাত্রে ক্তা প্রত্যয়ের সম্বন্ধ হুইবে 
কিন্তু নিষ্ঠার হইবে না । 
৮. ১৫৭। শীঙ্, শ্যিদ, মিদ, ক্ষ্দ ও ধূষ, এই সকল ধাতুর উত্তর ইটের সহিত 
বর্তমান যে নিষ্ঠ। প্রত্যয় তাহার কিৎসংজ্ঞা হয় না। শর়িতঃ। শয়িতবান। এস্কলে 
অন্ুবন্ধ নির্দেশ যঙ্লুক্ নিবৃত্তির জন্য । শেশ্তিতঃ। শেশ্টিতবান্। "আদি কর্্মণি 
নিষ্টা বক্তব্য” এই বাত্তিক ত্র দ্বারা আদি কম্ম বিষয়ে নিষ্ঠ। প্রত্যয় হইবে। 
১৫৮1 আদি কর্ম বিষে যে ক্ত প্রত'য় উক্ত হইয়াছে, উহা কর্তৃ বিষয়েই হইবে। 

চকার নির্দেশ হেতু ভাব ও কর্্মবাচেও হইবে) 



কুদন্তপ্রকরণম্। ৪৯৯ 

১৬০ | ম্বৃষ্তিতিক্ষায়াম । ১। ২ ২০। 
সেণ্নিষ্ঠা কিন্ন স্যাৎ। মধিতঃ। মর্সিতবান। ক্ষমায়াং কিম্। 

অপমৃযিতং বাক্যম্। অবিস্পষ্ট মিত্যর্থঃ। 

১৬১। উদ্ছপধাদ্ভাবাদিকম্পণোরন্তরস্যাঁম। ১1২ । ২১ । 
উদ্দুপধাত পর। ভাবাদিকন্ধণোঃ সেণ্নিষ্ঠা বা কিন্ন স্যাৎ। ছ্যুতিতম্, | 

দ্যোতিতম্। সুদিতম, মোদিতং সাধুনা । প্রছ্যতিতঠ প্রদ্যোতিতঃ । 
প্রমুদিতঃ, প্রমোদিতঃ সাধুঃ । উদ্ধুপধ1 কিম্। বিদিতম্। ভাবেত্যাদি 

কিম্। রুচিতং কাধাপণম্। সেট. কিম্। ক্রুষ্টম। শবিবকরণেভ্য 
এবেষফ্যতে । নেহ। গুধ্যতেগ্ডধিতম্। 

পঠ্যমানত্বাৎ। তন্মাদবিশেষাদুভয়েগ্রহিণং ভ্াাষ্যং তদেতদ।হ। দিবাদী ভাদী চেতি। শ্িদাদী- 

ন।ম|[দতশ্চেণ্নিষেধাৎ সেগ্ শিষ্টা ন সম্ভবতীত্য।দিকর্দ্মণি নিষ্ঠেদাহতা | 
১৬*। আঁবস্পঞ্চমিতি। মুষ ধাতোন্তিতক্ষায়া মেব বুত্তিসত্বেহপি শ্ত্রস্থতিতিক্ষাগ্রহণমেব জাপন্ন- 

ত/নেকার্থ।ঃ ধাতব হতি। 
১৬১। ক্চিতমতি। রুচ দীপ্ডো গতার্থাকম্্রকেতি কতুরিঃ ক্তঃ। কুষ্টমিতি। কুশ আহ্বানে 

চ ব্রণ্চ।দিন। ষত্বে ত্বমূ। গুধিতমিতি । গুধ পরিবেঞ্জনে দিবাদিঃ। 

১৫৯। ভাববাচো আদি কর্ম বিষয়ে আকার ইত ধাতুর উত্তর যে নিষ্ঠ। প্রতাষ 

হয়, তাহার উত্তর বিকল ইটু হয়। যথ", প্রস্বেদিতন্চৈত্রঃ | প্রাস্বেদিতং তেন। 
এ ইত ধাতুর সহিত সাহচধ্য হেতু “ঞস্থিদা” এই ভৃাদগণীয় ঘিদ ধাতুত্র এখানে গ্রহণ 
করিতেছেন কিন্তু দিবাদিগণীয় স্বিদ ধাতুর স্িদিতঃ এই প্রকার রূপ হইবে । “কি মিদ! 
ও ঞ [ক্ষুদ। এই ছুইটা ধাতু দিবাদ ও ভা উভয়গণীয়। যথা, প্রমেদিতঃ, প্রমেদিত- 
বান্। প্রক্ষেদিতঃ। প্রক্ষোঁদতনান্। প্রধার্ধতঃ । প্রধর্ষিতবান্। ধর্ষিতং তেন। 
পূর্ব্ব হত্রে সেট নলাতে প্রশ্বিন্ন: এখানে ইট. হইল ন1। প্রস্থিব্নং তেন ইতাদি । 

১৬০। তিতিক্ষ! অর্থে মৃষ ধাতুর উন্তর ইটের সহিত বত্বমান যে নিষ্ঠ। প্রত্যয় 
তাহার 1কৎ সংজ্ঞা হয় না। মর্ষিতঃ। মর্ষিতনাঁন। যেখানে ক্ষমা না বুঝাইবে 
সেখানে কিরূপ হইবে । অপমৃধিতং বাক্যম্ অশিস্পষ্টং ইতাথঠি। 

১৬১। উকারোপধ ধাতুর উত্তর যে, নিষ্ঠ! প্রতায় তাহার ভাবাদি কর্ম বিষয়ে 
কিৎ সংজ্ঞা হয় না বিকল্পে। যথা, ছাতিতম্, দ্যোন্তিতম্। মুদিতম্, মোদিতষ্ 
সাধুনা। ,প্রহ্াতিতঃ, প্রঙ্গোতিতঃ । প্রযুদিতঃ, প্রমোদিতঃ সাধুঃ। উদ্ৃপধ ধাস্ভুর 
উত্তর না হইঞ্লে কি হইবে। বিদিতম্ এখানে নিত্য কিৎ সংজ্ঞা হইল । ভাব্াদ- 
কণ্ম বিষয়ে নিত্য কিৎ সংজ্ঞা হইবে। রুচিতম্। ইটের সহিত বর্তমান শনষ্ঠা প্রত্যক় 
না হইলে হী, জু্ম্। *শপ্রিক্রণ এক্প যে উকার উপধ ধাতু তাহাদের উত্তর্হ্ 
নিষ্ঠার বিকল কিৎ সুংজ্ঞ! হয়। এই,ঞ্রন্ভ এখ|নে হইল না। যথা গুধ্যতেগ্ধিতম্। 



৫০০ ,... সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

১৬২। নিষ্ঠায়াং সেটি । ৬ । ৪1 ৫২। 

ণের্লোপঃ স্যাঁ। ভাবিতঃ। ভাবিতবান্। “শ্বীদিত” ইতি নেট, । 
সম্প্রসারণম্্। শুনঃ। দীপ্তঃ। গুহু__গুঢঃ। ' বনু-বতঃ। তনু. 

ততঃ। পতেঃ সনি বেট কত্বাদিড়ভাবে প্রাপ্তে “দ্বিতীয়াশ্রিতেতি” সুত্রে 

নিপাতনাদিট। পতিতঃ। সেহসিচীতি বেট.কত্বাু সিদ্ধে কুস্তত্যাদীনামী- 
দিক্িনানিত্যত্বজ্ঞাপনাদ্বা। তন “ধাবিতমিভরাজধিয়েত্যাদি* । যস্ত বিভাষে- 

ত্যব্রৈকাচ ইত্যেব। দরিব্রিতঃ। 

১৬৩। ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তলগ্রশ্সিষ্ বিরিবফাঞ্টবাঢ়ানি মন্থ-মন- 
স্তমঃসক্তাবিস্পফ্টম্বরানায়াসভূশেষু। ৭1 ২।১৮। 

ক্ষুব্ধাদীন্যষ্টাবনিট.কানি নিপাত্যন্তে সমুদায়েন মন্থাদিযু বাচ্যেষু। 
দ্রবদ্রব্যসম্প্ক্তাঃ সক্তবো মনত! মন্থনদণ্ডশ্চ। ক্ষুন্ধষো মন্থনশ্চে। স্বান্তং 
মনঃ। প্বান্তং তমঃ॥ লগ্রং সক্তম্। নিষ্ঠানত্বমপি নিপাতনাৎ। শ্লিষ- 
সাবস্পষ্টম॥  বিরিন্ধঃ স্বরঃ। শ্লেচ্ছ রেভৃ অনয়োরুপধায়। ইত্বমপি 

১৬২। জন্প্রনারণমিতি। বচিশ্ধপীত্নেন। শুন ইতি । ঢুণাশ্ব গতিধৃদ্ধ্যোঃ হল হতি দীর্ষঃ 

ওদিতশ্চেতি নিষ্ট।তস্ত,নঃ। গুড় হাত। যস্ত বিভাষেতি নথ ঢত্ধহঢ লোপদীর্ঘাঃ। ততঃ বত ইতি। 

অনুদাত্ত। পদেনেত নলোপঃ। সান বেঢ্কখাদাীত। তানপতিদারদ্র/তিভ্যঃ সনে। বা ইড়াচ) 

ইত বচন।ৎ। বুঁগ্তত্যাদীনামতি । স্বাদ্িত ইতি শিষ্ঠায়ামানটুক্বাং। কৃতী ছেদনে বুতী হিংসা- 

গ্রন্থনয়ে; নৃষ্তী গান্রবিক্ষেপ ইত্যেতেষাঁমিদিত্বকরণেন যস্ত বিভাষেত্যস্তানিত্যন্বজ্ঞাপনাদত্ব।। পতিত 

ইতি। সিদ্ধামত্যর্থঃ। 

১৬২। ইটের সহিত বর্তমান যে নিষ্ঠ। প্রত্যয়, উহা! পরে থাকিলে ধাতৃর 
উত্তর বিহিত ণিচের লোপ হয়। যথা, ভাবিতঃ। ভাবিতবান্। শশ্বীদিতঃ” এই 
শত্র দ্বারা ইট্ হইবে না। সম্প্রসারণ হইবে । শুনঃ। দীপ্তঃ। গুহ--গৃঢ়ঃ। 
ক্দু--বতঃ। তনু--ততহঃ। পত ধাতুর উত্তর সন্ প্রতায় পরে বিকল্পে ইটু বিধান 
হেতু নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে তাহার উন্তর ইটের অভাব প্রাপ্তি হইলে “দ্বিতীক্কা শ্রিত” এই 
স্বর দ্বারা নিপাতনে ইট হইবেক। যথা, পতিতঃ । অথব1 “সেইসিচি” এই সুত্ত দ্বার 
নিকল্পে ঈট্ বিধান হতু নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে অনিট্ত্ব সিদ্ধ থাকিলেও কৃস্ততি ইত্যাদি 
ধতুব ঈদত্বের দ্বার! "যন্ত বিভাষা” এই স্থত্রের অনিত্যত্ € বিকল্প) জ্ঞাপন হেতু 
পতিত: এইস্কলে ইট হইলেও “ধাবিমি ভরাজধিয়।” ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবেক। 
"্যস্ত বিভাষ।” এই সুত্র দ্বারা একাচ্ ধাতুর উত্ুতরই নষ্ট প্রত্যয়ের উত্তর ইট্ মি 
এই জন্য দরিদ্রিতঃ এইস্থলে ইট নিষেধ হইল না ॥ ৃ 



কৃ্ন্তপ্রকরণম্। ৫০১ 

নিপাতাঁতে। ফান্টমনায়াসসাধ্যঃ কযায়বিশেষঃ। মাধবস্ত নবনীত- 
ভাবত প্রাগবস্থাপন্নং দ্রব্যং ফাণ্টমিতি বেদভাষ্যে আহ। বাঢ়ং ভূশম্। 
অন্যাত্র তু ক্ষভিতম্। ক্ষুব্ধ রাজেতি ত্বাগমশী স্ম্যানিত্যত্বাৎ। স্বনিতম্। 

ধ্বনিতম্। গলিতম্। আচ্ছিতম্। বিরেভিতম্। ফণিতম্॥ বাহিতম্। 

১৬৪ । ধৃষিশসী বৈযাত্যে। ৭। ২। ১৯। 

এতো। নিষ্ঠায়ামবিনয়ে এবানিটো স্তঃ। ধুষ্টঃ বিশস্তঃ 1 অন্যত্র 
ধর্ধতঃ। বিশসিতঃ। ভাবাদিকম্মণোস্ত্ত বৈযাত্যে ধৃষির্ণান্তি। অতএব 
নিয়মার্থমিদং সুত্রমিতি বৃত্তিঃ) ধৃষেরাদিত্বে .ফলং চিন্ত্যমিতি হরদত্তঃ। 
মাধবস্তর ভাবাদিকল্মণোরবৈষাত্যে বিকল্পমাহ । ধৃষ্টম্, ধধিতম্। প্রধুষ্টঃ, 
প্রধবিতঃ। 

১৬৩। ক্ষুক্ক। কু সঞ্চলনে ঝযস্তথোরিতি ধত্বস্। স্বন ধ্বন শব্ষে ইডভাবে অনুনাসিকন্ত 

ক্িঝলোরিতি দীর্ঘঃ। লখে সঙ্গে গ্লেচ্ছ অন্যণ্ডে শবে ব্রশ্টোত যত্বে &ুত্বম্। রেড শব্দে ফণ গতো। 
দ্ীঘঃ উুত্ম্। বাহ। প্রবত্তে ইডভাবে ঢত্বধত্বইুবচলোপা2 অনায়াসশব্দেন তৎ্সাধ্যো লক্ষ্যত ইত্যাহ। 

অনয়।স সাধ্য হাতি। ক্ুু্মোষধজাতনুদ্াদকে এক্ষিপ্য সদ্যে।হভিযুত্য পুত্ব। য্ষ পীয়তে তথ ফান্ট- 

মিত্যাহুঃ | বেদভ।য্যে ইতি । তদ্বৈ নবনীতং ভবতি ঘ্বুতং দেবানাং ফাণ্টং মনুষ্টাণ।মিতি শতপখ- 

আতেব্যাখ্যায়।মিত্যর্থঃ । অন্ধত্র খিতি। মন্থাদেরবাচ্যত্বে ত্বিভ্যর্থঃ। 
১৬৪ । ধৃষিশসা। প্িধৃষা প্রাগলত্যে শঙ্খ হিংসায়াম্। অনয়োর।দ্িতশ্চ । বিভাষেতি সুত্র" 

ভ্যামটপ্রতিষেধে হি সিদ্ধেংপ্যনয়ে।ব্দেযত্য এবানিটত্বং নান্তন্েতি [নিয়মার্থমিত্যাহ | অবিনয়ে 

১৬৩1 যথাক্রমে মন্থ, মনঃ, তমঃ, সন্ত, অবিস্পষ্ট, স্বর, অনায়াস, স্তশ, এই 
আটটা অর্থ বুঝাইলে ক্ষুব্ধ, স্বাস্ত, ধ্বান্ত, লগ্ন, শ্রিঈ, বিবি, ফাণ্ট, বাঢ়, এই 
অনিট্, আটটী পদ নিপাঁতনে |সদ্ধ হইয়াছে। দ্রবদ্রব্যের সহিত মিলিত যে শক্তু 
তাহার নাম এখং মন্থানদণ্ডের নাম মন্থ। মন্তনার্থ বুমাইলে ক্ষ; পদ হইবে। 
মনন অর্থ বুঝাইলে স্বান্তংপদ হইবে । তমঃ অর্থে ধ্বাস্তংপদ্র নিপাতনে সিদ্ধ হইবে । 
সক্ক অর্থ বুঝাইলে লগ্ম্ পদ হইবে। এখানে নিপাতনে তকারের স্থানে নকার, 

হইয়াছে। অবিস্পষ্ট অর্থ বুঝাইলে ম্লিষ্টম্ পদ হুইবে। স্বর অর্থ বুঝাইলে বিরিন্ধঃ 
পদ হইবে। শ্লেচ্ছ ও রেভ এই ছুই ধাতুর উপধার স্কানে নিপাতনে হ্ত্ব হম়। 

ফাণ্ট, শব্দে অনাম্নাস সাধ্য কষায় বিশেষ বুঝায় । বেদভাষ্যে মাধবাচার্যের মে 
নবনীন্ের প্রাগবস্থাপন্ন দ্রবাবিশেষকে, ফাণ্ট বলে । ভূশ অর্থাৎ পৌনঃ পুন্তযর্থে 
বাছ়ং পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। এতত্তিন্ন অন্ত অথ বুঝাহলে ক্ষভিতঃ পদ হইবে। 

তাহ! হইলে "ক্ষুব্ধ রাজা” এখানে কিরূপে ক্ষুব্ধ: পদ সিদ্ধ ঘইল ? "এইটা আগম- 
শক অনিত্ত্ব- হেস্তু সিদ্ধ হইল। ন্বনিতম্। ধ্বনিতম্। লগিতম্। ম্নেচ্ছিতম্। 
বিরেঃভতম্। ফণিত্ম্। বাহিশুম্। 



৫০২ সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

১৬৫। দৃঢ়ঃ স্থলবলয়োঃ। ৭1 ২। ২০1 
স্থলে বলবতি চ নিপাত্যতে। দৃহ দৃহি বৃঙ্গৌ। ক্তস্েড়ভাবঃ। তন 

চত্বম। হস্ত লোপঃ। ইদ্দিতো নলোপশ্চ। দুহিতঃ। দৃংহিতোহন্যঃ। 

১৬৬। প্রভৌ। পরিরূচঃ । ৭। ২। ২১। 

বৃহ বৃহি বৃদ্ধ । নিপাতনং প্রা । পরিবৃহিতঃ। পরিবুংহিতোহন্যঃ | 

এবেতি । বিরুদ্ধং যাতে বিষ।ত: অবিনীতস্তস্ত ভাবে বেষাতাম্ । ননু ধৃষেব্বিভাষা ভাবাদি- 

কর্শণো।রতি বিকর্জে প্রাপ্তে নিত্যার্থং কম্মান্ন ভব্তীত্যাশঙ্ক্যায়।মাহ। নাম্তীতি অনভিধানাদিতি 
ভাবং। আব্র প্রমাণমাহ। অতএবেতি। মাধবস্তিতি এব অদিত্বহ্ত বলবন্বাৎ হরদত্বোক্ত 

বচ্চিন্তাং তদেব চিগ্তামিতি ভাব: । 
১৬৫। দৃঢ়ঃস্থল। বলমস্তান্তীতি বলঃ অর্শ আদিভ্যোইচ তদাহ। বলবতীতি। স্থলে! মাসল: 

স চ নির্বালোইপি বলবান। স কৃশোহপি দৃঢ় ইতি ফলিতোহর্থঃ। তশ্তেতি। তকারস্তে ভার্থঃ। 

হুগ্ঠেতি । অনু হেো।ঢ ইতি ঢত্বে চে ঢে লোপেনৈব সিজ্কমিতি তস্ত ঢত্বং হত লোপশ্চ ন নিপাত্যতামিতি 

চেন্সৈবম্। তথ] হি সতি ঢলোপস্তসিদ্ধত্ন প্রটিমেত্যত্র র তো ₹লাদেলঘো (রতি রভাবো ন স্তাৎ । 

পরিজ্রঢ়ধা গণ্ঠ ইত্াত্র ল্যপি লঘুপূর্বাদিতায়াদেশেো। ন স্তাৎ। পরিদৃ়ন্তাপত্যং পারিদৃঢ়ী কগ্চেতাত্র 
গুবপোত্তমঞক্ষণং বাড হ্যাৎ। অতোহসিদ্ধত্বনিবৃত্তয়ে হলোপে। নিপাত্যত ইতি ভাষ্যাদে। স্থিতম্। 

অতএব ঢুলোপ ইতি সুত্রে অণঃ কিং দৃ?ঃ ইতি প্রাচোগ্রন্থস্ত প্র।মার্দিকতমিপ্রেত্য তৃঢে। বৃঢ ইতি 
প্রত্ুদাহৃতম্। রি 

১৬৬। প্রভৌ । নিপাতনমতি। হলে!পে প্রয়োজনমপি ব্রটিম। পরিবুঢয্োত্যাদি সিদ্ধিরিতি 
প্রাথদেব বোধ্যম্।* 

১৬৪। নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে থাকলে ধূষ ধাতু ও শস ধাতুর উত্তর বৈষাত্া অর্থাৎ 
অবিনয় অর্থে ইট্হয়না। যথা, ধৃষ্টঃ। বিশস্তঃ । অগ্ত অর্থ বুঝাইলে ধর্ষিতঃ ৷ 

বিশসিতঃ। এইরূপ হইবে । ভাবাদি কর্ম বিষয়ে বৈষাতা অর্থে বৃষ ধাতুর প্রয়োগ 
নাই, অতএব এই স্ত্র কেবল নিয়মার্থ ইহ! বৃর্ভিকারের মত। বুষ ধাতুর অকারের 

স্থানে ইকার বিধানের কোন আবশ্তক নাই, ইহ হরদত্ত বলেন। মাধববতে ভাবাদি 
কর্ম বিষয়ে বৈযাত্য অথে বৃষ ধাতুর উত্তর বিকল্লে ইট্ হইবে। খৃষ্টম্, ধর্ষিতম্। 
প্রধূষ্টঃ, প্রধর্ষিতঃ। 

১৬৫। স্থূল ও বলবান্ অর্থে দৃঢ় এই পদটী নিপাতনে সিদ্ধ হয়। দৃহ ও দৃহি 
এই. ছুই ধাতু বৃদ্ধ বুঝায়। ক্ত প্রতায়ের স্থানে ইটের অভাব হয়। তকারের 
স্থানে চকার হয় এবং হকারের লোপ হয়। ইদিৎ ধাতুর নকারের লোপ হয়। বখা, 
দুহিতঃ | অগ্ঠ অর্থ বুঝাইদল নকারের লোপ হয় না। দৃংহিতঃ। 

১৬৬। প্রভূ অর্থ বুঝাইলে পরিবৃঢ়ং এই পদটী নিপাজনে সিদ্ধ হয়। বুহ'ও 
বৃছি দাতুর বুজি অর্থ বুঝায়। পূর্বের ন্টায় ইট অভাব এবং তকার স্থানে ঢকার 



কৃর্দভ্তপ্রকরণম্ 1 ৫০৩) 

০১৬৭ । কুচ্ছগহনয়ো? কষ? । ৭1৯২1 ২২। 

কষে! নিষ্ঠায়া ইণ্ ন স্যাদেতয়োরর৫থয়োঃ। কষ্টং ছুঃখং তত্কারণঞ্চ 
শম্তা কস্টং কুচ্ছুমীভীলম্”। কফ্টে। মোহঃ। কম্টং শাজ্জ্ম। ছুরবগাহ- 
মিত্যর্থঃ। কষিতমন্য্ড। * 

১৬৮ । ঘুষিরবিশক্নে । ৭1 ২। ২৩। 

ঘুষির্নিষ্ঠায়ামনিট, স্যাৎ। ঘুষ্টা রজ্জুঃ। অবিশব্নে কিম্। ঘুষিতং 

বাক্যম। শব্দেন প্রকটাকৃতাভি প্রায়মিত্যর্থঃ। 

১৬৯। অর্দেঃ সন্গিবিভ্যঃ । ৭1২1 ২৪। 

এততপূর্ববাদর্দের্নিষ্ঠায়া ইণ্ ন স্যা্ড | সমগ্র | ন্যপ্রঃ | ব্যঞ্ণি 
অর্দিতোহন্যাঃ | 

১৬৭। কৃচ্ছুগহনয়োঃ। কৃচ্ছং ছুঃখং তৎকারণঞ্চ লক্ষণয়া গৃহাতে কষতির্থিংসার্ঘঃ। কষ্ঠো মোহ 
হতি। ছুঃখহেতুরিত্যর্থ: ৷ 

১৬”। ঘুষিরি। ঘুধিরবিশব্দার্থ ইতি ভ্াদিঃ ঘুষিরবিশকবন ইতি চুরাদিস্বয়োরপি সামান্তেন 
গরহণমূ। ননু বিশব্দনার্ধাদ্ঘুষেশ্চর।দিণিচ। ভাব্যং ততশ্চ ণিচে। বাবধানাদ্ ঘুষেঃ পর! নিষ্ঠ। নান্তীতি 
লরথমিণ্নিষেধ প্রসঙ্গঃ । কিঞ্চ বিশব্দনে ত্বিণনিষেধাভা বাণৃপিচ্যুপধাগ্ণে নিষ্ঠায়াং সেটাতি পিলোপে 
চ ঘোযিতং বাকামিতাপি শ্ঠার্দিতি চেৎ অত্রান্থঃ। এবং তহি বিশবনপ্রততিষেধ এব জ্ঞপক:। 

বিশবনর্৫থন্ত চুরাদিণিজনিতা হতি নাস্ত্যক্তদোষ ইতি দিকৃ। 

হয়, হকারের লোপ হয়, ইদিৎ ধাতুর নকারের লোপ ইত্যাদ্দি কার্ষয পূর্বববৎ 
নিপাতনে হয়। পরিবুহিতঃ । অন্ত অর্থ বুঝাইলে পরিবুংহিতঃ এইরূপ হইবে । 

১৬৭। কৃচ্ছু অথাৎ কষ্ট ও গহন অর্থাৎ ছুরবগাহ অর্থ বুঝাইলে কষ ধাতুর উত্তর 
* নিষ্ট। প্রত্যয়ের স্থানে ইট্ হয় না। কষ্ট শব্দে ছখ ও ছু:খের কারণ বুঝায়। “স্তাৎ 
কষ্টং প্রুচ্ছমাভীলম্”চ। ইতি অমরঃ। কষ্টো মোহঃ। কষ্টং শাস্ত্রং ছুরবগাহং 
ইত্যর্থঃ। অন্ত অথে কষিতং এইরূপ পদ হইবে । 

১৬৮। অবিশবন অর্থ বুঝাইলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ভিন্ন অন্ত অর্থ বুঝাইলে নিষ্ঠা 
প্রত্যয় পরে থাকিলে ঘুধির্ ধাতুর উত্তর ইট্ ₹য় না। যথা, ঘুষ্টা রজ্জুঃ। যেখষ্টন 
অবিশব্ধন অথ না বুঝাইবে সেখানে কি হইবে? সেখানে ঘুষিতং এইরূপ হইবে । 
এস্থলে ঘুধিতং শবে বাক্য অর্থাৎ শব স্বারা প্রকটাক্তাভিপ্রায় বুঝাইতেছে। 

১৬৯ । সংপূর্ববক, নিপূর্ববক, বিপুর্বর্বক অর্দ ধাতুর উত্তর নিষ্টা পতায়ের -শ্থানে 
ইট হয় না। খা, সৃমর। হ্প্রঃ। ব্যঃ:। পূর্বোক্ত উপসর্গ পূর্বক ন! হইলে 
আর্দীচঃ এইরূপ পদ হইবে। 



৫০৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১৭০ । অভেশ্চাবিদূষ্যে । ৭1২1 ২৫। 

অভ্যপ্নম্ নাতিদূরম্ আসন্নং বা। অভ্যন্দিতমন্যণ্। 

১৭১ । পণেরধ্যয়নে বৃক্তম। ৭1 ২। ২৬। ৭ 

ণ্যন্তাদ্ বৃতেঃ ক্তশ্যেড়ভাবেো ণিলুক্ চাধীয়মানেহর্থে । বৃত্তং ছন্দশ্ছাত্রেণ। 

সম্পাদিতম্ অধীতাঁমতি যাবগু। অন্যত্র তু বর্তিত! রজ্জুঃ। 

১৭২। শৃতং পাকে । ৬।১। ২৭। 
শ্রাতিশ্রপয়ত্যোঃ ক্তে শৃভাবো নিপাত্যতে। ক্ষীরহবিযষোঃ পাকে । ০। 

শৃতং ক্ষীরং স্বয়মেব বিক্রিম্নং পরুং বেত্যর্চ। ক্ষীরহবিভ্যামন্ত্ত। শরাণম্ 
শ্রপিতং বা। 

১৭*। অভেঃ। বিশেষেণ দূরং বিদূরং ততোহন্যদবিদুরং তশ্ত ভাবঃ আ।বিদুযযম্। ব্রাঙ্ষণ।দি- 
ত্বাৎ ষ্যঞ। অন্মদেব নির্দেশন্ন নঞ্পুপবাততপুকুযাভদিতি নিষেধে। ন ভবতি। সামীপ্য হতোব তু 
নে।ঞ্তং নাতিদুরস্তাসংগ্রহাপত্রেঃ তদেতদ্ধণয়ন্ ব্য।চষ্টে। নাতিদুরমাসন্নং বেতি। এবঞ সামীপ) ইতি 
প্র/চীনব্য।খ্য(নমুপলক্ষণতয়া। পেয়মত্যা। হঃ। 

১৭১। পেঃ। অবধীয়ত হতি অধ্যয়নম্ কৃত্যলু'ট ইতি বহুলবচনাৎ কশ্মণি লুুট। গিলুক্ চেতি। 
নিপ।ত্যত ইতি শেষঃ। লোপে হি প্রতায়লক্ষেণন গুণ: স্ত।দিতি ভাবঃ। 

১৭২। শৃতম্। শ্া(তএপতোরিতি। আা পাক্রে ইত্যদ।দৌ পঠাতে। চুরাদাবপি ঘটাদিধপি 

পঠাতে মিত্বার্থম। শ্রৈ পক হতি চ ভ্যদৌ তশ্তযপি কৃতাত্বস্তেহ খ্রহ্ণমূ। [নপ1তনসামর্থযালপক্ষণ- 
প্রতপদোক্তপরিভ।ষ। নাশীয়ত হত্যাঃ । শৃঙাবে নিপাতাত ইঠ। য্যঙঃ মন্প্রারণমিতি প্রত্তমেব 

সন্প্রসারণং ন বিহিতম্। আরয়তেরপি শ্রিতমেব যথা স্ঞতি। অত্র বিভাষাভ্যবপুর্ববস্তেতি। 

1বভ।ধামুবর্ততে স! চ ব্যবস্থিত। তেন ক্ষীরহ(বষোরেব শৃভাবে। নিত্যশ্চ অন্থত্র তু নৈব ভবতীত্যাশয়েনাহ। 
ক্গীরহবিষো; পাক ইতি । অন্তত্ব, হতি। শাকাদঃ শ্রপিতমিতি ণৌ (মতাং হুব্বঃ | 

১৭*। অভিপূর্ব্বক 'অর্দ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠ! প্রত্যয়ের স্থানে ইট হুয়। অবিদূর্য্য 
অর্থাৎ অনতিদূর অর্থ বুঝাইলে । যথা, অভ্যর্ম্ নাতিদূর্ম আসন্নং বা। অন্য অর্থ 
বুঝাইলে অভ্যদ্দিতং এইবূপ হুইবে। 

১৭১1 অধীয়মান অর্থ বুঝাইলে ণিজস্ত বৃত ধাতুর উত্তর ক্ত প্রতায়ের স্থানে ইটের 
অভাব ও ণিচের লুক হয় । যথা, বৃত্তশ্ছন্দশ্ছাত্রেণ সম্পাদম্ অধীতমিতি যাবৎ । অন্ত 
অর্থ বুঝাইলে বত্তিতা রঙ্জুং এইরূপ হইবে । 

১৭২। পাঁক অর্থ বুঝাইলে শৃতম্ এই পদটা নিপাঁতনে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ক্ষীর ও 
হবির' পাক বুঝাইলে শা ও শ্রৈ ধাতুর স্থানে নিপাতনে শুআদেশ হয়। যথা, 
শৃতম্ ক্ষীরদ্। স্বয়মেব বিরিন্নং প্কং বা ইতার্থ:। ক্ষীর ও হবিষ্ ভিন্ন অন্ত পদার্থের 
পাক বুঝাইলে শ্রাণম্ শ্রপিতম্ বা এইরূপ পদ হইবে। | 



বদন প্রকরণমূ। ৫০৫ 

১৩] বা দাস্তশাস্তপুর্ণদত্তস্পষ্টচ্ছ্মজ্ঞপ্তাঃ | ৭1 ২। ২৭। 

এতে গিচি নিষ্তাস্তা বা নিপাত্যন্তে। পক্ষে । দমিতঃ। শমিতঃ | 
পুরিতঃ। দাসিতঃ। *স্পাশিতঃ। ছাদিতঃ। জ্ঞাপিতঃ | 

১৭৪। ক্রুষ্যমত্বরসংঘুষাত্বনাম | ৭ ২। ২৮। 
এত্যো নিষ্ঠায়। ইয়া! । রুধিতঃ, রুঝ্টঃ। আন্তঃ) অমিতঃ। 

তুর্ণঃ ত্বরিতঃ। অস্যাদিত্বে ফলং মন্দম্। সংঘুষ্টঃ, সংঘুষিতঃ। 
আস্বাস্তঃ, আশ্বনিতঃ। 

১৭৫। হৃষের্লোমস্থ । ৭1 ২। ২৯। 
হৃষেনিষ্ঠায়। ইড়া। স্যাৎ লোমন্ত্ু বিষয়ে । হৃষ্টং, হৃধিতং লোম। 

বিস্মিত প্রতিঘাতয়োশ্চ । ০ | হ্ৃস্টে। হৃধিতো মেত্রঃ । বিস্মিতঃ 
প্রতিহতে। বেত্যর্থঃ। অন্যত্র তু। হৃযু অলীকে উদ্িত্বান্নিষ্ঠায়ং নেট্। 
হৃষ তুষ্ট ইট. । 

সম ০ এপ. ৯ সা 

১৭৩। বাদাশু। শমু দমু উপশমে পুরা আপ্যায়নে দিবাদিশ্চরাদিশ্চ দস্গ উপক্ষয়ে স্পশ বাধনে 
ছদ অপবারণে জ্ঞপাশ্থৎ সংজ্ঞ/য়।ং মারণতোধণনিশাঘনেধিতুযাক্তেও | 

১৭৪। রুষধ। রুধ রোষে তীষসহেতি বিকলিতেটকত্ব।ৎ যন্ত বিভাষেতি নিতো নিষেধে প্রাপ্তে 
খিকজ্ে! বিধীয়তে। অম গত্যাদিধু অম রোগে ইতি চৌরাদিকম্ত ন গৃহাতে একাচ ইতাধিকারা- 
দিতা।হঃ। আস্ত ইতি। অন্ুনাদিকম্তোত দীর্ঘ: । তুর্ব ইতি। ঞ্রিত্বরা *সম্রমে ভ্বরত্বরেতৃাঠ্ 
নিষ্ভানতম্। আদিতশ্চেতি নিষেধে প্রাপ্তে বিকপ্পঃ। এব আদিত্বন্য ফলমাল্সনেপদমাত্রং তচ্চ 

এধত্যা দিবন্ধম্ঘনুধদ্ধখেহপি নিধ্যত্যেবেতাশয়েনাহ। ফলং মন্দমমিতি। সংঘুষ্ট ইতি ৮» সম্পূববা্ 
ঘুষেবিধিশব্দনে ইটি প্রাপ্ডে বিকল হয়ম্্। অবিশব্দনেহপি সম্পুর্বস্ত পরত্বাদ্য়ং বিকল্প এব। আব্বাস 
ইতি। আওঙ্পুর্ববস্ত স্বনেশ্মনো ভিধানেহপ্যয়মেব বিকল্প? ভ্তাৎ। আবন্বপগতং মনত । আন্বনিঠং মন ইতি। 

১৭৪1 হাষেঃ। হাধু। অলীকে উদ্দিত্বা্লিষ্।য়।মনিট্ হৃষ তুষ্ঠো সেটু উভয়োরপি গ্রহণমিত্যুভয়ব্র 
বিভাবেরস্। 

১৭৩। দাস্ত, শাস্ত, পুর্ণ, দস্ত, স্পষ্ট, ছন্ন, জ্ঞপ্ত, এই কয়টা নিষ্ঠ। প্রতায়াস্ত পদ 
ণিছি পরে বিকলে সিদ্ধ হয়। বিকল্প পক্ষে যথা, দমিতঃ। শমিতঃ। পু!রতহ | 
দ্াসিতঃ | স্পাশিতঃ ৷ ছাদিতঃ। জ্ঞাপিতঃ। এইরূপ হইবে। 

১৭৪। রুষ, অম, ত্বর ধাতু, সংপুর্বক ঘুষ পাতু, আংপুর্ববক স্বন ধাতু এই 
সকল ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয়ের স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। যথা, রুষিতঃ, রুটুঃ। 
অনিতঃ, আস্ত; । তৃণঃ, ত্বরিতঃ। পঞ্ঞিত্বরা সম্্রমে এস্কান আকার ইৎ করিবার 
কোন প্রনয়াজন নাই । . সংঘৃষ্টঃ, সংঘুষিত: । আস্মবাত্ত:, আস্মনিতঃ 

-১৭৫।* লোম অর্থ বুঝাইলে হৃষ ধাতুর উত্তর যে নিষ্ঠা প্রত্যয় তাহার উত্তর 
বিকৃল্পে ইট হয় । বথা, হষ্ং, হৃষিতং লোম ॥ *বিন্মিত প্রতিঘাতয়েশ” এই 

ৰ্ (৬৪) 
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১৭৬ । অপচিতশ্চ । ৭1 ২। ৩০ 

চায়তের্নিপাভোহয়ং বা। অপচিতঃ, অপচায়িতঃ। 

১৭৭। প্যায়; পী। ৭1 ১।২৮। 

পী বা হ্যানিষ্টায়াম্। ব্যবস্থিতবিভাষেয়্ম্। তেন স্বাঙ্গে নিত্যম্। পীনং 

মুখম্্। অন্যত্র । প্যানঃ পীনঃ স্বেদঃ। সোপসর্গম্গস ন। প্রপ্যানঃ। আড় 
পুর্ববহ্যান্ধধসোঃ স্যাদেব। আপীনোহন্ধ,ঃ। আপীনমুধঃ | 

১৭৮। হলদে নিষ্ঠায়াম। ৬। ৪। ৯৫। 
হত্বঃ স্যাত। প্রহ্লনঃ | 

১৭৯ । দ্যতিন্ততিমাস্থামিতি কিতি । ৭1৪81 8০। 

এধামিকারোশহ্ন্তাদেশঃ স্যান্তাদৌ কিতি। ইঈত্বদন্ভাবয়োরপবাদঃ ৷ 
দিতঃ। সিতঃ। মা মা মেই__মিতঃ। স্থিত2। 

১৭৭। পীনমিতি। ওদিবানিষ্ঠানত্বম। প্য।ন ইতি। শ্বীর্দিতো নিষ্ঠায়ামিতীড়ভ।বে যলোপঃ। 

নত্বে ব্যবস্থান্তরমাহ। সোপসর্গশ্ত নেতাদি। অন্ধুঃ কুপঃ। 
১১৭৮। প্রহ্লন হতি । হলাদী সুখে ঈদিত্াদিড়ভাবে রদাভ্যামিতি নত্বম্। 
১৭৯। দ্যতিস্ততি। দোহবখগ্ডনে ষোহস্তকম্মণি মা মাড় মানে মেঙ্ প্রণিদানে ষ্ঠা গতিনিবৃত্ে। 

শ্তিপ1 নির্দেশো ধাতুবিশেষণার্থ: ন হি শ্ভিপং বিনা শ্যান্ সথলভঃ। এস, প্রস।দকৃতোক্তম। শৃতিপা 

বান্তিক স্তর দ্বারা বিস্মিত ও 'প্রতিঘাত অর্থ বুঝাইলে হৃষ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা 
গতায়ের স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। যথা, হু: হৃধিতো। মৈত্রঃ। অর্থাৎ মৈত্র 
বিস্মিত ও প্রতিহত হইয়াছেন। অশ্য অথ” বুঝাইলে অর্থাৎ অলীকার্থ যে হৃষ ধাতু 
উহা! উদ্দিৎ এই হেতু উহার উত্তর নিষ্ঠ। প্রতায় স্থানে ইট্ হইবে না। তুষ্ট অর্থ 
বুঝায় এক্প হ্ৃষ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা! প্রতায়ের স্থানে ইট্ হয়। 

১৭৬। অপচ্িতঃ এই পদটীও নিপাতনে সিদ্ধ হয় । অগণৎ চি ধাতুর উত্তর নিট 
গ্রতায়ে এই পদটা নিপাতনে বিকল্পে সিদ্ধ হইয়াছে । যথা, অপচিতঃ, অপচায়িতঃ | 

১৭৭। নিষ্ঠা প্রত্যর পরে থাকিলে পায় ধাতুর স্থানে পী আদেশ হয়। এইটা 
খ্যবস্থিত বিকল্প । তাহাতে এই হইল যে, স্থাঙ্গ বুঝাইলে পায় ধাতু স্থানে নিত্য পী 
আদেশ হইবে। যথা, পীনং মুখম্। অন্ত অর্থ বুঝাইলে প্যানঃ, পীনঃ স্যেদঃ। 
উপসর্গের সহিত যে প্যায় ধাতু তাহার স্থানে পী আদেশ হইবে না,। প্রপণানঃ। 
অন্ধ ও উধস্ অর্থ বুঝাইলে আঙ্পূর্বক প্যায় ধাতুর স্থানে পী আদেশ হইবে। 
যথ$, আপীনোইন্ধ্ঃ। আপীনমুধঃ | | 

১৭৮। নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে থাকিলে হলাদ ধাতুর ইস্ব হয়। প্রহলন্ন;। 



কৃদন্তপ্রকরণম্। ৫০৭ 

১৮৪ | শাচ্ছেরন্যতরস্যাম। ৭1৪81 ৪১। 

শিতঃ) শাতঃ। ছিতঃ ছাতঃ। ব্যবস্থিতবিভাষাত্বাদ্ব তবিষয়ে 
শ্যতের্নিত্যম্ + সংশিতং. ব্রতম্ । সম্যক সম্পাদিতমিত্যর্থঃ । সংশিতে! 
ব্রাঙ্মণঃ | ব্রতবিষয় কযত্্বানিত্যর্থঃ | 

১৮১ । দধাতেহি2। ৭1৪1 ৪২। 

তাদৌ কিতি। অভিহিতম্। বিহিতম্। 

১৮২1 দো দদ্ ঘোঃ।. ৭1৪ ৪৬। 

ঘুসংজ্ঞকন্ঠ দা ইত্যশ্য দণ্ স্যান্তাদৌ কিতি। চত্বর্ম। দত্তঃ। ঘোঁও 
ক্ম্। দাতঃ। তান্তে। বারমাদেশঃ। ন চৈবং বিদভ্ুমিত্যাদাবুপসর্গ্থয 
দস্তীতি দীর্ঘাপত্িঃ। তকারাদৌ তদ্বিধানাত। দান্তো বা ধান্তো বা। 
ন চ দান্তত্বে নিষ্ঠানহং ধান্তত্বে ঝষস্তথোরিতি ধত্বং শঙ্ক্যম্ সন্নিপাত- 
পরিভাষাবিরোধা€ু । 

নির্দেশো। যওলুড্নিবৃন্তার্থঃ দ।দত্তঃ সাসাত্ত ইতি। তন্ন। ষঙ্লুকি হি ইট ভান্যং দাদিতঃ সাসিত 
ইতি তত্র তিকিত্তীতি বচলান্ান্তি প্রসঙ্গঃ । কিঞ্চ দো দদ্ ঘোরিতি বিধীয়ম।ন অ।দেশ অনেকাল- 

স্বাং সব্ধন্তেতি নির্বিবাদং তথা চ হস্তে্ষঙ্লুগন্তস্ত বধাদেশবৎস।ভা।সস্ত প্রবর্তেতেতি দ।দত্ত ইতি 
তছদ।হাতরূপং কথমুক্তিসস্ভবং লভেতেত্যান্তঃ। 

১৮০ | শাচ্ছে!। শো তনুকরণে। ছে] জেদনে। 

১৮১। দধাতেহিঃ। শৃতিপ। নির্দেশে! ধেটে। নিবৃতার্থঃ। তীতানুবৃতের্ষঙ্লুকি* ন দাধিতঃ অত্র।পি 
প্রসাদকৃতা শৃতিপ। নির্দেশন্ত যছ্লুগিবৃত্তার্থ হাদ্দধীত ইতি ঘুমাস্তেতী ত্বমুদাহতং তৎপূর্ববদেল হেয়ম্। 

১৮২। দো দদ্ ঘোঃ। ইহাদেশঃ থান্ত এব নতু বুদধান্তঃ জশ্ত্বে কৃতে সংহিতা য়াস্তলাহেহপি 
প্রক্রিয়ায় দেষ।দিতি প্রাঞ্ঃ। তথ। চাছঃ। তান্তে দীর্ঘন্বাখো] দোষে, দাণ্তে দোষে নিষ্ঠানত্বং, ধাস্তে 

১৭৯ । তকারাদি ককার-ইত প্রত্যয় পরে থাকিলে দ্যো ধাতু, স্তো ধাতু, 
"মা ধাতু, স্থা ধাতু, এই সকল ধাতুর আস্তে ইকার আদেশ হয় | এই স্ুত্রটা ঈত্ব ও 
দদ্ভাবের বাধক। যথা, দ্রিতঃ। পিতঃ। মাপাতু, মাঙ ধাতু ও মেঙ ধাতু এই 
তিনটা ধাতুরই মিত; এইরূপ পদ হইবে । স্থ! ধাতুন স্থিতঃ। 

১৮০। তকারাদি ককার-তৎ প্রতায় পরে থাকিলে শো! ধাতু ও চ্ছো ধাতু খই 
ছুইটা ধাতুর উত্তর বিকল্পে ইকার অন্তাদেশ হয়। শিনঃ, শাত:। ছিতঃ, ছাতঃ। 
ব্বস্থিত* বিকল্পত্ব হেতু রুহ বিষয়ে পো ধাতুর উত্তর নিত্য ইকার অন্যদেশ গ্ছয়। 
সংশিতং ত্রচ্তম্। অর্থাৎ ব্রত সম্যক সম্পাদিত হইয়াছে। সংশিতে। ব্রান্মাণঃ | 
অর্থাৎ ব্রতবিষয়ে অতি যত্রবান্। 

- ১৮১। তকারাদি*কিৎওটত্যয় পরে থাকিলে অভিপূর্বক ও বিপূর্ব্বক ধা! ধাতুর 
স্থানে স্থি আদেশ হন্। যথা, অভিষ্িতিম্। ঢবহিতম্। 



৫০৮ সিদ্ধাস্তাকৌমুদী | 

১৮৩1 অচ উপসর্গাতঃ। ৭181 ৪8৭। 

অজন্তাভুপসর্গাৎ পরন্ দা ইত্যস্য ঘোরচস্তঃ স্যাত্তাদৌ কিতি। চত্ব্্। 
প্রশ্তঃ। অবশ্তঃ। 

“অবদত্তং বিদতুঞ্চ প্রদত্তঞ্চাদি কণ্মণি। 

স্বদন্তমন্ুদত্ুঞ্চ নিদত্তমিতি বেষ্যতে” ॥ 
চশব্দাদ্যথা প্রাপ্তম্। 

পোন্যা ধহাখা? স্তান্মির্দোষতাৎ থাস্তেো গ্রাহা ইতি * তদন্থুসারেণাহ | দথ্ স্যাদিতি। দাত ইতি। 

দ।প্লবনে অদ্দাবিতি নিষেধান্্র ঘুত্বম। ইহ সর্ব্বে পক্ষাঃ সাপবাদ। ইত্যাহ। তান্তো বেত্যা দিশা । 
দীর্ঘপত্তিরিতি। বিদত্তমিতা(দ।বুপসগক্তেত্যর্থঃ। দশ্তীত্যত্র দে পক্ষৌ দা ইতাস্ত য আদেশ; স 
তকারাপ্তস্তকারাদিব্েদিতি তত্রার্দো পক্ষেহয়ং দোষে! নাস্তো ইত্যাশয়েনোতৃদোষং পরিহরতি | 
তকারাদ।বিতি। নিষ্ঠ।নত্বমিতি। রদ।ভ্যামিতানেন সন্িপাতেতি। তাদিং নিমিতীকুত্য বিহিতে। 

যে দ্বান্ত। খাদেশঃ সতকারবিঘাতক্নত্বাদবিধের্নিসিত্তং ন ভবতীতি ভাব: । 
১৮৩। অচ উপসর্শ(ত্বঃ। তকার।দকার উচ্চারণার্থ;। অচ ইতাবর্ততে তত্রৈকং পঞ্চমাস্তমুপসর্গং 

বিশিনষ্টি অপরং যষ্টান্তং স্থানলভায়েতি ব্াচষ্টে। অজন্তাদিত্যাদিন। যদ্বা' অচ ইতানাবৃত্তং 
পঞ্চমান্তমেবাস্্ কিন্তু ভ্বিতক।রকোহয়মাদেশস্তেনানেকাল্ত্বৎ সব্বস্য খে! ভবিধাতি একতকারে। হালো- 

হখাসসেতি বাধিহা আদেঃ পরস্তিতারেরেব শ্য।দত্র হতি পঞ্চমীনির্দেশাৎ। যদে।বমপোভীত্যুত্তরহুত্েহপি 
দ্বিতকার এবেতি সর্ববাদে'; ত্য।দিতি "চৎ। অত্রাহুঃ পঞ্চম্যন্তস্ঞাচ ইত্ন্ুবুত্তেরচঃ পরস্ত পকারঠ্ৈব 

ভবিষ্যতি তরাস্তঙ্গ সংযোগান্তলোপে পুর্পন্ত জশ্ত্বেন সিদ্ধমিষ্টমিতি । অনদত্তমিতাদ। আদছি- 

কর্দনীতোতত্প্রদত্তমিত্যন্যৈব বিশেষণং নেতরেধামসম্ভবাৎ । দাতুং ছক্রাস্তমারন্ধমিতি প্রদত্তমিতা- 
প্ৈবার্থঃ | ইয্যতে ইতি । তাদেশবাধনার্থং নিপাতনমিধাত ইতার্থঃ। অন্ঠে তু অবাদীনাযুপসর্গ- 

গ্রতিরপকত্াশ্রয়পে হাবদত্তং বিদত্তমিতাদ্দি সিদ্ধাতি উপসর্গত্বাশ্রয়ণে তু পুর্বেবাক্তমবন্তমিত্যাদীতি 
ন।পুর্বমিদং বচনমিত্যাহুঃ। 

১৮২ ।॥ তকারাদি ককার ইত প্রতায় পরে থাকিলে ঘুসংজ্ঞক দাধাতুর স্থানে দণ্খ 
আদেশ হয়। এবং চত্বহয়। যথা দন্তঃ | ঘুসংজ্ঞক না হইলে দথ্ আদেশ হইবে না। 
যগা, দাতঃ। এই দথ্ আদেশ তকারাস্ত৪ হয়। বিদত্রম ইতাদি স্থলে উপ্ুসর্গের 
“দস্তি* এই সুত্র দ্বারা দীর্ধের আপত্তি হউক, তাহ বল। হইবে না, কারণ তকারাদির 
গলে এ দীর্ঘবিপান অথব। দকানাস্ত এবং ধকারাস্ত আদেশ হইবে। দাত্তত্ব হইলে 
নিষ্ঠার নত্ব কিংবা ধাস্তত্ব হইলে “বষস্তথোঃ” এই সুত্র দ্বারা ধত্ব আশঙ্কা হইবে 

কারণ সন্সিপাত পরিভাষার বিরোধ হইবে ষাহ। হউক এই আদেশটা থাকারাস্ত হইলেই 
নির্দোষ হয় কারণ, যদি তকারাস্ত কর! হয় তাহ। হইলে দীর্ঘ হইবে, দ্কারাত হইলে 
নিষ্ঠা স্থানে নকার হইবে, ধকারাস্ত হইলে ধকার প্রাপ্তি হইবে কিত্ত থকারাস্তে 
কোন দোষই নাই। 

১৮৩। তকফারাদি ককার-ইত প্রত্যয় পরে থাকিলে অজস্ত উপসর্গের পর ঘুংক্ঞক 
দ| ধাতু সম্বন্ধীয় আকারের গানে তকান আদেশ হয় এবং চত্বও হয়। যথা, প্রত্তঃ | 



কুদন্ধ পকরণম্। ৫০৯ 

২৮৪] দস্তি | ৭1৩] ১২৪। 

ইগস্ভোপসর্গম্য দীর্ঘ; স্যাদ্দাদেশে। যস্তকারস্তদাদাবুত্তরপদে | “খরি- 
চেতি” চত্বম্ আশ্রয়াৎ সিদ্ধম্। নীত্তম্। সুভ্তম্। “ণঘুমাস্থেতি” ঈত্বম্। 
ধেট্ু- ধীতম্ । গীতম্॥ পীতম্। জনসনেত্যাত্বম। জাতম্। সাতম্। 
ধাতম্। 

১৮৫ । অদেো জগ্গিল্যপ্তি কিতি। ২।৪। ৩৬ 

ল্যবিতি লুপ্তসপ্তমীকম। অদে জগ্ধিঃ স্যা ল্যপি তাদে কিতি চ। 
ইকার উচ্চারণার্থঃ। ধত্বম্। “ঝরো! ঝরি” | জগ্ধঃ। “আদিকন্ম্মাণি কঃ 

কর্তরি ৮৮ গ্রকৃতঃ কটং সঃ। প্রকৃতঃ কটস্তেন। “নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে” 
ইতি দীর্ঘঃ। এক্ষয়ে। দীর্ঘা্িতি” নত্বম্। প্রক্ষীণঃ সঃ। 

১৮৪। দণ্তি। ইক: ক।শইতাত ইক ইতু।পসগর্ত ঘঞ্জীতাত উপসর্গস্তেতি ঢলোপেত্যতো দীর্ঘ 
£তি চানুবর্ততে অলুগুত্তরপদহত্যতোহনুবৃত্তস্তোত্তরপদ্দে ইত্যস্ত তীতি বিশেষণং ষন্সিন বিধিরিতি তদা- 

দিবিধিস্তদেতৎ সকলমভিপ্রেত্য ব্যাচ্ছে। ইগন্তে।পসর্গস্তেত্যাদিন।। ননু চত্বন্তাসিদ্ধত্বাদাদেশতকারো। 

মান্তীত্ত আহ। আশ্রয়ৎ সিদ্ধমিতি। আতোরোরিতুত্বং প্রতি রুত্ববর্দিতি ভাব১। ধীতি। 
1ধাতেহিরিত্যত্র লুখ্বিকরণপ্ত নির্দেশদ্ ধেট্ পান ইতি ভ্াদোহ ন ভবতি নাপদৎহে! দদ্ ঘেরিতি দ 
হতুপ।দানারীতি ভাবঃ। 

১৮৫। উচ্চারণার্থ ইতি। ইদিত্বে তুনুম্স্যাদিতি ভাবঃ। ধত্বমিতি। বাবর্তথোরিত্যনেন ঝরে! 

বরীতি অনেন প।ক্ষিকো। ধলে(প ইত্ডার্থ:। ইদানীং ক্তার্থান্ প্রপঞ্চয়তি। আদিকন্মরণে॥। ব্যাখ্া।তম্। 

প্রকৃতঃ কটমিতি। কটস্কতৃমারন্ধবানিত্যর্থ:। প্রশব্দ আদিকর্মদোতনার্থঃ। ভ্েনোক্তত্বাৎ কর্তরি 

প্রথমা কন্ধণ্যনুক্তত্বাদ্ দ্বিতীয়! প্রকৃতঃ কটন্ভেনেতি। কর্মণি প্রয়োগে তু বিপর্যায়ঃ। 

অবত্তঃ। “আদি কর্ম বিষয়ে অবদতং, বিদত্তং, প্রদত্তং, সুদত্ত*, অন্ুদত্বং, নিদত্তং 

এই কয়টাপদ যথাসম্ভব নিপাতনে সিদ্ধ হইবে । চ শবের দ্বারা যথাসম্ভব অর্থ 
বুঝিতে স্থুইনে। 

১৮৪। দকারের স্থানে আদিষ্ট যে তকার তদাদি উদ্তরপদ পরে থাকিলে হইগন্ত 
উপসর্গের দীর্ঘ হয়। চত্বর অসিদ্ধত্ব হেতু দকারের স্থানে তকার আদেশই 
হয় না তবে কিরূপে উক্ত ব্যাথা৷ সঙ্গত হয়, এই আশক্কায় বলিতেছেন ) “থরি চ% 

এই হ্ষত্র দ্বারা আশ্রয় বলে চর্ব হইল। যথা, নীত্তম্। স্থত্তম্। “ঘুমাস্থ” এই 
সুত্র দ্বার! *ঈত্ব হইবে । ধেট ধাতু--ধীতম্। গৈষধাতু-শীতম্। পা ধাতু--পীতস্। 
প্জনসন” ১এইপ্হুত্র দ্বারা জন, সন ও খন ধাতুর স্থানে আকার আদেশ হয়। জাতম্। 
সাতম্। খাতম্। 

১৮৫ । এই সুত্রে লপ্ এইই্র লুপ্ত সগ্তমীর পন্দ | ল্যপ্ প্রায় ও তকারাদি ককার 
ইৎ প্রত্যঞ্জ পরে থাফিলে অদ ধাতুর'»স্থানে জ্বি আদেশ হয়। জন্দি এস্থলে ইকার 



৫১০ সিদ্ধান্তকৌমুদী 

১৮৬। বা ক্লোশদৈন্যয়ো । ৬1৪ 1 ৬১1, 

ক্ষিয়ো নিষ্ঠায়াং দীর্ঘো বা ্যাদাক্রোশে দৈন্যে চ 1 ক্ষীণাযুর্ভব, 

ক্ষীতাযুর্ভব ৷ ক্ষীণোহয়ং তন্বী ক্ষিতো বা।, 

১৮৭ । নিনদীভ্যাং সাতে? কৌশলে । ৮1৩1 ৮৯। 

আভ্যাং সাতে সম্য ষঃ স্যা কৌশলে গম্যে। নিষ্তাতঃ শাস্েফু। 

নদ্যাং সাতীতি নদী; পম্থপীতি” কঃ। 

১৮৮। সুত্রম্প্রতিষ্ণাতম্। ৮।৩। ৯০। 
প্রতেং সাতেঃ যন্বম্। প্রতিষ্তাতং সূত্রম্। শুদ্ধমিত্যর্থ। অন্যত্র 

প্রতিন।তম্। 

১৮৯ । কপিষ্ঠলো গোত্রে । ৮1 ৩। ৯১। 
. কপিষ্ঠলো নাম যন্য কাপিষ্ঠলিঃ পুত্রঃ। গোত্রে কিম। কপীনাং 

স্থলং কপিস্থলম্। 

১৮৭ | নীল হত্তি। নদ্যাং স্নাতে। নদীস্নেন কুশল ইতার্থঃ 

উচ্চারণার্থ। এবং ত্তকারের স্থানে ধকার হয় এনং “ঝরে। ঝরি” এই স্থত্র দ্বার ধকারের 

লোপ হয়। জগ্ধঃ। “আদিকর্মণি ক্তঃ কর্তরি ৮” এই সুত্র দ্বার! ক্ত প্রতায়ও হয়। 
যথা, প্রকৃতঃ'কটং সঃ। প্রকৃতঃ কটস্তেন। “নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থেশ এই সুত্র দ্বার। 

নিষ্ট। প্রশ্ঠায় পরে থাকিলে পূর্ববস্বরের দার্থ হয়। পক্ষিয়ে! দীর্ঘাৎ” এই সুত্র দ্বার 
অণ্ প্রশায় হয় এনং ক্ষিধাতুর ইকারের দীর্ঘ এবং তকার স্থানে নকার হয় এবং 
পরে এঁ নকারের ণত্ব হয়। যথ', প্রক্ষীণঃ সঃ। 

১৮৬। আক্রোশ ও দৈন্য অর্থ বুঝাইলে নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে থাকিলে বিকল্পে ক্ষি 
ধাতুর ইকারের দীর্ঘ ভয়। ক্ষীণাযুর্ভব ক্ষীতামুর্ভব। ক্ষীণোহয়ং তপস্বী ক্ষিতে]! বা। ' 

১৮৭। নিও নদী শব্দের পরাস্থৃত স্না ধাতুর সকারের বত্ব হয় কৌশল অর্থ 
বুঝাইলে ! যথা, নিষ্াতঃ শান্ত্েযু। নদ্যাং শাতি এই বিগ্রহে নদীঞ্চঃ। “স্থপী” 
এই সুত্র দ্বার! স্ব ধাতৃব উত্তর ক প্রত্যয় হয়। 

১৮৮ পবিত্র অথ বুঝাইলে প্রতিষ্ঠাততম্ এই পদটী নিপাঁতনে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ 
প্রতিপূর্বাক না ধাতুর সকারের যত্ব হয়। যথা, প্রতিষ্ণজাতম হ্ত্রম। গুদ্ধ অর্থাৎ 
অন্ত অথ বুঝাহইলে প্রতিকন্নাতম্ এইরূপ হইবে। | - 

১৮৯। 'গোত্র অথথ বুঝাইলে কপিষ্ঠলঃ এই পদটী নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 'কপিষ্টলে! 
নাম যল্ত কাপিষ্ঠংল: পুত্রঃ। গোত্র ন। বুঝাইলে , কিরূপ" হইবে। কপীনাং স্থলং 

কপিস্থলম্ এই প্রকার হইবে। 



কৃদন্তপ্রকরণম্। ৫১১ 

*১৯৭ | বিকুশমিপরিভ্যঃ স্থলম্। ৮। ২। ৯৬। 

এন্যঃ স্থলস্য সম্য ষঃ স্যা। বিষ্টলম্্। কুষ্ঠলম্। শমিষ্ঠলম্। 
পরিষ্ঠলম্। 

১৯১। গত্যর্থাকন্মক শ্লিষশীঙ্ম্থামবসজনরুহজীধ্যতিভ্যশ্চ | 
৩। ৪ ৭২। 

এভ্যঃ কর্তরি ক্তঃ স্যাড ভাবকম্মণোশ্চ । গঙ্গাং গতঃ। গঙ্গা 
প্রাপ্তঃ। ম্াতঃ সঃ। লক্ষীমাশ্রিষ্টো হরিঃ। শেষমধিশয়িতঃ। বৈকু- 
মধিষ্তিতঃ । শিবমুপাসিতঃ । হরিদিনমুপোষিতঃ । রামমনুজাতঃ। 
গরুড়মারূঢঃ ৷ বিশ্বমনুজীর্ণঃ । পক্ষে প্রাপ্ত। গঙ্গা তেনেত্যাদি। 

১৯২। ক্তোহধিকরণে চ ধৌব্যগতিপ্রত্যবসানার্ধেভ্যঃ | 
৩। ৪ ৭৬। 

এভ্যোহধিকরণে ক্তঃ স্যাৎ। চাদ্যথাপ্রাপ্তম। ধৌব্যং স্থ্ষ্যম্। 

“মুকুন্দ স্তাসিতমিদমিদং যাতং রমাপতে2। 
ভুক্তমেতদনস্তম্যেত্যুচুর্গোপ্যো দিদৃক্ষ বঃ৮ ॥ 

পক্ষে আসেরকম্মকত্বাৎ কর্তরি ভাবে চ। আসিতো মুকুন্দঃ। আসিতং 
তেন। গত্যর্থেভ্যঃ কর্তরি কনম্মণি চ। রমাপতিরিদং যান্তঃ। তেনেদং 

১৯১। গত ইতি। অনুদাত্বোপদেশ ইতি মলোপঃ। প্রাপ্ত ইতি। প্রপূর্বং অধপ্» ব্যাপ্ডে। 

ধ্যাপ্তিরগীহ হুত্রে গতিশব্দেন |ববক্ষিততেতি ভ।বঃ | গ্র(ন ইতি । গ্নেহধক্ষয়ে অকশ্মকোহইয়ম্। 'আদেচ 

ইত্যাত্বে সংযোগাদেরাত ইতি নত্বম্। শেষমিতি। অধিশীঙস্থাসাং কর্শেতি কর্ধত্বম্। অধিষ্ঠিত 
ইতি। দ্াতিস্যতীতি ইহম্। উপোধিত ইতি । বসতিক্ষধে।রিতীট শানিবসীতি বতৃম। অনুজার্ণ 
ইতি। জৃষ,বয়োহানৌ খত ইদ্ধ/তো: হলি চেতি দীর্ধে। নত্বং গত্বম্। 

১৯০। বি, কু, শমি, পরি এই সকল শব্দের পরস্থিত স্থল শব্দের সকারের যত্ব 
হয়। যথা, বিউউলম্। কুষ্ঠলম্। শমিষলম্। পরিষ্ঠলম্। 

১৯১। গত্যর্থ ধাতু, অকর্্মক ধাতু, শ্লিষ ধাতু, শীঙ্ ধাতু, স্থা ধাতু, আস ধাতু, 
বস ধাতু, রদ ধাতু, জল ধাতু, রুহ ধাতু, জুষ ধাতু এই সকল ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 
এবং ভাব ও কর্ম্মণিবাচ্যে ্ত প্রত্যয় হয়। যথা, গঙ্গাঙ্গতঃ | গঙ্গাং প্রাপ্তঃ। শ্লীতঃ 
সঃ। ল্ঙ্ীতরীপ্লিষ্টো হরি; ।  শেষমধিশরিত;। বৈকুঞ্মধিষ্ঠিতঃ। শিবমুপাসিতঃ। 
হরিদিনমুপোধিতঃ | রামমনূুজাতঃ। গরুড়মারটঃ । বিশ্বমন্তজীর্ণঃ | পক্ষে প্রাপ্ত 

গঙ্গ৷ তেন ইত্যাদি। ৃ্ 



সিঙ্ধান্তকৌমুশী । 

যাতম্। ভুজেঃ কর্ম্মাঞ্চি। অনন্তভেনেদং ভুক্তম্। কথং ভুস্তগ 'ব্রাঙ্মণ! 

ইতি। ভুক্তমস্তি এধামিতি মত্র্থীয়োহছ। বর্তমানে ইত্যধিকৃন্য | 

১৯৩ । ঞ্ীতঃ ক্তঃ। ৩। ২। ১৮০। 

রিও ক্ফিদা পিচুরঃ | এও ইন্ী__ইদ্ধঃ। 

১৯৪ । মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ । ৩। ২। ১৮৮। 

মতিরিহেচ্ছ! বৃদ্ধেঃ পৃথ গুপাদানাৎ। রাজ্কাং মত ইষ্টঃ। তৈরিষ্যমাণ 

ইত্যর্থঃ। বুদ্ধঃ । বিদিতঃ। পুজিতঃ । অর্চিতঃ । চকারোহনুক্ত- 

সমুচ্চয়র্থ। “শীলিতো রক্ষিতঃ ক্ষান্তঃ আক্রুষ্টে। জুষ্ট2৮। ইত্যাদি । 

১৯২1 মুকন্দস্তেতি। অশ্ততেহশ্মিন্নিতা।সি হম।সনমিত্ার্থঃ। য।য়তেইপ্সিশ্লিতি বানম্মার্গঃ । ভুঙাতে- 
হন্মিন্িতি ভুক্তং ভো নমিহার্থ:। ত্রিধপি অধিকরণবাচিনশ্চোত কর্তরি ষঠী। ক্ষণ হতি। 
আদিতশ্চেতি নেট । ইদ্ধ ইতি । স্বীদিত ইতি নেট্ নলোপত। 

১৯৪ । রাজ্ঞা(মতি। ক্ম্ত চ বর্তম।ন ইতি ষণ্ঠী। ইষ্ট ইতি। তীষসছেতি বেঢ্কতাদ্যস্ত 
বিভাষেতি নেট। শীলিত হতাদি। শীল সমাধো রক্ষ পালনে ক্ষযুষ সহনে জ্ুশ আহ্বানে জুষী 
প্রীতিসেবনয়োঃ। | 

১৯২। ধৌবার৫ক, গতার্থক ও প্রত্যবসানার্থক ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে ক্ত 
প্রতায় হয়। চকুর নিদেশ হেতু যথা প্রাপ্ত ভাব ও কন্ম.শবাচ্যেও হয়। খোব্য শবে 
স্থৈর্যা বুঝায় । যথা, “মুকুন্দগ্তা(মতামফিদং । ইদং যাতং রমাঞ্ধতঃ । ভুক্তমেতদনস্তস্তে- 

ত্ুচুর্গোপো দিদৃক্ষবঃ | “অধিকরণ বাচিন*৮” এই শুক্র দ্বারা অধিকরণ, কর্ত ও 
কন্ম এই তিন বাচোই কণ্তার ষষ্টী হইবে। পক্ষে আস ধাতুর অকর্্মকত্ব হেতু 
কন্বাচো ও ভাণবাচ্যে ক্র প্রত্যয় হইবে। যথা, আসিতে! মুকুন্দ;ঃ। আমিতং 
তেন। গত্যর্থ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচযে ও কন্মণিবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইবে। যথা, 
ব্রমাপতেরিদং ধাতঃ। তেন ইদং যাতম্্। ভুজ ধাতুর কনম্মবাচো ক্ত প্রত্যয় হয়। 
যথা, অনস্তেনইদং ভুক্তম্। ভুক্ত! ব্রাহ্মণ এইস্থলে ভূক্তাঃ পদ কিরূপে সিদ্“'হইল ? 
এস্থলে ভুক্তমন্তি এষাম্ এই খিশ্রহে মত্ব্ীয় অচ্ প্রতায়ের দ্বারা উক্ত পদ সিদ্ধ 
হইল। বত্তমান কালে এইটা অধিকার করিয়। বলিতেছেন মর্থাৎ এই অবধি বক্ষমাণ 
স্বুত্রে বর্তমানে ক্ত প্রতায় হইবে। 

১৯৩। এ ই ধাতুর উপ্তর বর্তমান কালে ক্ক প্রত্যয় হয়। যথা, ঝিক্ষিদ। 
ধাতুঁক্ষিপ্রঃ । এরি ইন্ধ। ধাতু__ইদ্ধ;। 

১৯৪। মুত্যথ ধাতু, বুদ্ধার্থ ধাতু ও পুক্সার্থ ধাতুর উত্তর খ্র্তমানকালে 
স্ত প্রত্যয় হয়। এস্থণে মাত শবে ইচ্ছা, বুদ্ধর পৃথক উপাদান হেতু । যথা, 
রাজ্ঞাং মত ই&;। তৈপিষ্াম[ণঃ ইতযর্থঃ। বুদ্ধ &। কিদিতঃ; পুজিতঃ। অচ্চিত:। 
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»১৯৫) নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। ৩৭ ৩। ১১৪। 
ক্লীবন্থবিশিষ্ে তাবে কালসামান্যে ক্তঃ স্্যাৎ। জল্লিতম্। শয়িতম্। 

হমিতম্। 

১৯৬ । স্বযজোড্নিপৃ। ৩। ২। ১০৩। 

স্ৃনোতের্ষজেশ্চ ডুঁনিপ্ স্তাস্ভুতে | স্থাত্বা। স্থত্বানৌ ! যজা। যজ্বানৌ। 

১৯৭ | জীর্যযতেরতৃন্। ৩। ২। ১০৪। 

ভূত ইত্যেব। জরন্। জরন্তৌ। জরন্তঃ। বাসরূপন্তায়েন নিষ্ঠাপি। 
জীর্ণ জার্ণবান্। 

১৯৮। ছন্দসিলিটু। ৩। ২। ১০৫। 
১৯৯ । লিট? কান্জ বা। ৩। ২। ১০৬। 

১৯৬। নগুযজোড়নিপ্। স্থনোতেরিতি । ধুঞ্ অভিষবে । যদ্যপীহ হু রত যু গ্রসবৈশ্বর্যযমোরিতি 

নিরমুবন্ধকয়োরেব গ্রহণং ন্যাষযং তথাপানভিধানাদছুভয়পার্দন। সাহচর্ধ্যাঞ্ছট তয়েশ্রহণং ন ভবতীতি 
ভাবঃ। ডকারঃ স্থনোতেগু ণপ্রতিষেধার্থঃ। পকারস্ত স্বরার্থস্্রগর্থচ। যজ্বেতার্দি। কনিপি কৃতে 
স্বত্র শচিন্বপীতি সম্প্রসারণ স্তাদিতি গুঁনিবুক্ত2। 

১৯৭ অতৃনিতি। নকারঃ ম্বরার্থঃ। খইৎ। জরন্নিতি। খকারস্য গুণে রপরে।হুকার উগিদ- 
চ।/মিতি নুম্। সংযোগাস্তলোপন্তাসিদ্ধ তান দীর্ঘ: । পু 

১৯৮। ছন্দসি লিড়িতি। স্ুগ্রস্ঠার্থমাহ। তৃতসামান্তে ইতি। ন চ ছন্দসি লুঙ্লছুলিট ইতানেন 
গ্তার্থতা শঙ্ক্যা ধাতুসম্বন্ধাধিকারে হি স বিধি: ইদস্ত ধাতুসববগ্ধং বিনাপি ভবতীতি বিশেধাৎ। অত্র 
ব্যাচখ্যুঃ কানচং কিৎকরণং তিস্ভিরাণ ইত্যত্র খচ্ছতাতামিতি গুণস্ত নিষেধার্থং সতি প্রতিষেধবিষয়ে 
আরভ্যতে চক্রাণ ইত্ত্র তু অসংযোগালিকিদিতোব সিদ্ধং কিত্বমিতি । ত্রিমুনিমতমিতি। সুত্রকৃতা 

এখানে চকার নির্দেশ দ্বারা যে সকল ধাতু উল্ত হয় নাই তাহাদের ও সমুচ্চয় হইবে। ষণা, 
শীলিতঃ, রক্ষি ত:,ক্ষান্তঃ,আত্ুুঞ:, ভূষ্ট;, কুষ্টঃ, কুষিতঃ,অ:ভব্যাহ্ব তঃ, হৃ8ঃ, তুঈঃ, ক্রাস্ত, 
যতঃ, উদ্যতঃ, কষ্টম্ ইতাদ পদ ভবিষাতৎ্কালে ক্ত প্রত্যয়ে পুর্ব সিদ্ধ হয় । 

১৯৫। ক্লীবত্ব বিশিষ্ট ভাববাচো কালসামান্তে ধাতুর উত্তর ক্ত প্রতায় হ্যু। 
যথ|, জল্লিতম্। শয়িতম্। ভসিতম্। 

১৯৬। ভূতকালে স্থ ও যজ ধাতুর উত্তরও বনিপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, ক্ষ্া। 
শত্বানৌ। গ্ঘআ। বজালৌ। 

.১৯৭। ভূতকালে জু ধাতুর উত্তর অতৃন্ প্রতায় হয়। জরন্। জরস্ঠৌ। জরন্তঃ। 
বাসিরপন্তাঁ দ্বার! ভূধাতুর উত্তপ্ত নিষ্ঠ। প্রত্যন়ও হইবে । যথা, জীর্ণঃ। জীর্ঘবান্। 

১৯%। বেদে ফ্চাতুর উত্তর লিট্:হ্ঁয়' 
ৰ্ (৬৫) 



£১৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী”। 

২১০০ । কহাশ্চ। | ২1 ১০৭। 

ঈ্গ ভতণামান্যে ছন্দসি লিট্ তশ্ বিধীয়মানৌ রুত্থকানচাবপি ছান্দসা- 
লিতি ব্রিসুনিমতম্। কবয়স্ত বহুলং প্রযুগ্জতে । “তি? তস্থিবাংসং নগরোপ- 

কণ্১” “এ্রেয়।ংসি সর্ববাণ্যধিজগ্মঘন্তে” ইত্যাদি । 

২০১ | বস্কোজাদ্ঘসাম। ৭1২1 ৬৭। 

ক্লতদ্বির্চনানামেকাচামাদন্তানাং ঘসেশ্চ বসোরিট্ু নান্তেষাষ।। একাচ্। 

আরিবান। আঙ। দদিবান। জক্ষিবান। এধষাং কিম। বভূবান্। 

সন্দগীত পকাগ52এবশ্ত্রে ভাবাগ্রহণ।চ্চ চায্যবার্তিকয়োরপি কগকানচে।শ্ছন্দস্থ্যভয়থেতি বচনাৎ 

সাপ্লধাতুকঙ্থেন সান্লধাভুকমপিদিততি উিহ্ব।দেবাজিবানিভাদৌ নলোপাদীনাং কিৎকাধ্যাণা মন্তথ। 
গিন্ধমাশঙ্কা ঠিতাববান্ তিশ্িরাণ উত্তাদৌ খচ্ছত্যতামিতি প্রাপ্তন্ত গুণ্ত বাধনার্থং কিৎকরণসিতি 
সিদ্ধাপ্সিত 0২1 আঅতথব কিৎকরণসামর্থযভাষাযামপি ক্ষম্ক।নচৌ ত হতি কেষাঞ্চিহৎপ্রেক্ষা নাদর্ত- 

বোঠি হরবন্তম।ধবাদিগ্র:ঞ স্প£ুমিতি ভালঃ। কবয়ন্ত্িতি। গতানুগন্িিকতয়েতি ভ।বঃ। 

২০১। বন্সিতি। বস্থিভাবিভক্তিকো ির্দেশস্তথ। চ ব্যাখ্যাস্ততি ॥। বনোরিতি। নিত্যত্ব।দ্ দ্িত্তে 

কৃতে এক।চ্এঠমেন নেতি কণনিছ স্গাদিঠাত আহ। কৃতদ্বিবচন।নামেকাচামিতি . কৃতেইপি দ্বিত্বে 

একচ এব যে মঅলশিষ্যন্তে তেষামিভার্থঃ। নেডূশি কৃভীতি নিষেধং বাধিত্ব ক্র।দিনিয়মাৎ সন্দত্র 
প্রার্ুশ্যেটো। শিয়-ম।হয়ধিত্যাত | শান্েষামিঠি। আদিষনিতি। অদ ভক্ষণে দ্বিত্বং হলাদিশেষাভ্যা স- 

দীখনবণ্দীখেদু বুতেমু কুতদদ্বত্নেহপায়মেক।জেবেতীড়ভবতি। আরিবানিতি। খু গতো খচ্ছত্যুত।মিতি 

গুণে তে দ্বিহা(দবু *পুবিব্ৎ কৃঠেষয়মপো)কাচ্। দর্দিবাংনতি। ডুদ।- দানে কুঁতে দ্বিত্বেনায়মেকচ্ 

ইয়িনিত্তশাতো। লে।পো। বা সতি হ:ন্মন ভবতীত্যনেকার্থমাদৃগ্রহণম্। জ্ছক্ষপানিতি । লিট্যন্যতরস্তা- 

মিতাদেখস্ল। দেশঃ ৭দ্বিহ্থে কৃতে নায়:মকাগিতি খসিগ্রহণম্। অত্র ব্যাচখাঃ দ্বিতবাৎ পূর্বং পরত্বাদ্ধসি- 

ভস।হঠলী হাপধ।লোপহ স্যাত্তক্ষিংগ্চ কুনঢ্কহাৎ ছিত্রমেব নশ্যাৎ ন চাস্ত ছিত্বে কর্তব্যে দ্বির্বচনেহ- 
চীত'নেন শ্থানিলপ্তবো। শিষেধে। বা শঙ্কা; ছ্িতনিমিতস্তাচে।হভাঁবাৎ। ততশ্চ নায়ং কুতদ্র্চন- 

একাজ ভবতীত ঘাসগ্রহণং হৎসামর্থাত্ত, প্রত্বাদুপধ(লে।পমিড়াগমো। বাধতে । কুতে ত্বিডাগমে 

গমহনেতাপধ।লোপন্থন্ত চাজ্নিমিত্তহ্বেন স্থানিনত্বদ্ দ্বিত্বমূ । যদ্বা দ্বিধচনেহচীতি মিষেধপক্ষে 
তুপধালে।পাৎ প্রাগেব ছ্িত্ং পশ্চ।ছুপধ(লোপঃ শাসিনসিধসীনাঞ্চেতি যত্বং চর্বং ক্ষঃ অভ্যসে 
চচ্চেতাভ্যাসঘকারন্ত জশ ত্মিতি। 

১৯৯। লিটের স্থানে বিকলে কানচ গ্রতায় হনব । 
২০০ | লিটের স্থানে কন্থ প্রতায় হয়। এইস্মলে ভূত্তকাল সামান্তে বিধীয়মাঁৰ যে 

ফ্দেবিষষে লিট্, তাঁহার স্থানে বিনীয়মান য কন্থ ও কানচ উহাও বেদবিষয়ে এই প্রকার 
পাগ্রিনি, কাতায়ন ও পতঙ্জলি এই মুনিত্রয়ের মত। কিন্তু কবিগণ বহুল প্রয়োগ 
করেন অর্থাৎ এই নিয়মের শন্থগামী হন না কারণ কবিগণ নিবন্কুশ | আ্তরাং “তং 
তশ্থিবাংসং নপগরোপক” “শ্রেয়াংসি সর্বাণ্যপিজগ্া যাস্তে ইত্যাদি প্রয়োগ করিগ্লাছেন। 

২০১। কুতদ্বিত্ব একাচ্ধাতৃর অর্থাৎ দ্বিত্ব হইলেও যে সকল ধাতুর একটামাত্র 
অচ্ অবশি থাকে তাহাদের উত্তর, 'ীকাযান্ত ধাতুর উত্তর এবং অদ ধাতুর 



কদন্ত প্রকয়ণম্। ৫১৫ 

২৪২। ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ। ৩। ২। ১০৮। 
সদাদিভ্যো ভৃতসামান্তে ভাষায়াং লিড! স্থাৎ। তস্য চ নিত্যং কস্থুঃ। 

*নিষেছুষীমাস্নবন্ধধার*৮ | “অধ্যযুষস্তামভবজ্জনস্ট৮ | শুক্বান্। 

২০৩। উপেয়িবাননাশ্বাননৃচানশ্চ । ৩। ২। ১০৯ । 

এতে নিপাত্যন্তে। উপপুর্ববাদিণো ভাষায়ামপি ভূতমাজে লিড! তশ্থয 
নিত্যং কম্ঃ। ইটু । উপেষিবান্। “উপেয়ুষঃ স্বামপি মুর্ভিমগ্রযাম্ত । 
উপেয়ুষী। উপেত্যবিবক্ষিতম্। জযিবান্। সমীয়িবান্। নএপুর্ববাদ- 
তে কম্ুরিডুভাবশ্চ। প“ধৃতজয়ধূতেরনাশুষ2” ইতি ভারবিঃ। অন্ু- 
পুর্ববাদ্চেঃ কন্তরি কানচ্। বেদস্ঠান্ুবচনং কৃতবাননূচানঃ। 

২০২। নিষেদুষধীমিতি। যদ্ল বিশরণ।দৌ লিটি ধাতোরিত দ্বিত্বেহত একহল্ মধ্য ইত্যোত্ব- 
ভ্যাসলে।পৌ উগিতশ্চেতি ভীপি বসোরিতঃ সম্প্রস।রণে বলাদিহ।ভাবান্নেট। সদিরপ্রতেরিতি যত্বম্। 

পুংসি তু নিষেদিবান্। অধুাসুষ ইতি। বসনিবাসে অধিপূর্ববঃ বচিম্বগীতি সম্প্রসারণং দ্বিত্বহলাদিশেষ- 

সবর্ণপীর্ঘাঃ ৬সি ভন্বাৎ সম্প্রসারণং প্রথমৈকবচনে তু অধ্যষিবান্। ৃ্ 

২*৩। উপেয়িবানিতি । ইডিতি। বলাদি লক্গণ এবেট. নেডুশি কৃতীতি নিষিদ্ধঃ ত্র্যাদিনিয়মাৎ 

পুনঃ প্রাপ্ত বন্ধেক!জাদ্ধসামিতি সৃঠেণ কৃতদ্বিত্বানামেকাচ।মাদন্তান।ং ঘসেশ্চ বসে রিট জ্ঞন।ন্যেষ(মিতি 

শিষচ্ছতা প্রতিষিদ্ধো! নিত্যত্বাৎ। দ্বিত্বে কৃতেহনেকাচ্ত্।ৎ। ন চ সনণদীর্ধেণেকাচ্তম্। দীর্ঘঃ 

ইণঃ কিতীত্যত্য।সদীর্ঘে কৃতে তৎসামর্থাৎ সবর্ণদীর্ঘাভাব উতি পক্ষাশ্রয়ণ।ৎ।, স এব বলাদিলক্ষণ 
ইট ইহ গ্রতিশ্রয়তে নাপুর্বেব। বিধীয়তে তেন সম্প্রসারণবিষয়ে ন ভবতি অতএবোদাহরতি । উপেযুষ 

ইতি। সতি ত্িটি তশ্ত যণাদেশে উপেপুাষ ইতি শ্যাদিতি ভাবঃ। অবিবক্ষিতমিতি । ব্যাখ্যান- 

মেবাত্র শরণম্। ঈযিবানিতি। ইণে। ছিত্বে সবণদীর্ঘং বাধিত্ব। অঙ্গত্বাদিণো যণীতি যু ভবততি 

বসেোরিড।গমে হি পরশ্রাজান্দপ্রতায়গ্ত সত্বাৎ। বচেরিতি। বচ পরিভাষণে ইশ্যম্মাদ্ক্রবো বচেব্ধ। 

কত্তরি ন তু ভাবকর্্পে১। এতচ্চ নিপাতনাল্পক্কম্। 

উত্তর কমু প্রত্যয় স্থানেই ইটু হয় অন্য ধাতুর উত্তর হয় না। একাচের উদ্দাহরণ। 
যথা, আরিবান্। আকারান্তের উদাহরণ যথা, দাদধান। জক্ষিবান্। যেখানে 

এ সকল ধাতু ন! হইবে সেখানে ইট্ হইবে না । যথা, বভুনান্। 
২০২। সদ, বস ও শ্রু এই সকল ধাতুর উত্তর ভাষাতে ভূত সামান্তে বিকল্পে 

লিট্ হয়। এ লটের স্থানে নিতা কল্সু প্রতায় হয়। “নিষেছ্ধী মাসনবন্ধবীর:8। 
“অধ্যযুষস্তামভবজ্জনন্ত” | শুশ্রবান্। 

২০৩। উপেয়িবান্, অনাশ্বান্, অনুচান্.এই কয়টা পদ নিপাঁতন সিদ্ধ। উপপূর্ব্বক 

ইণ ধাতুর উত্তর ভূতকাল মাত্রে ভাষাতেও বিকল্পে লিট হয় এবং এ লিটের স্থানে 
নিতা ক্লু প্রত্যয় হয় ও তৎপরে ইট হয়। যথা, উপ+ ইণ+-কম্থু-উপেয়িপান্। 
উপেষ্থুষঃ স্বামপি মৃত্তিগপ্রাম্ঠ । উপেযুষী। এই স্ত্রে উপ এইটী অবিবক্ষিত। 
ঈটয়বান্ধ সমীয়িখীন্। নএপর্বক, অশ ধাতুর উত্তর কল্গু প্রভায় হয় ও ইটের 



€১৬ সিদ্ধান্তাকৌমুদী | 

২০৪ | বিভাঁষা'গমহনবিদবিশাম্। ৭1২৬৮ 

এাভো। বসোরিট বা শ্যাৎ। জগ্মিবান্, জগন্বান। জদ্বিবান্, জঘন্থান্। 

নিবিদিবান, বিবিদ্বান্। বিবিশিবান্, বিবিশ্বান্। বিশিনা সাহচধ্যাদ্বিন্দতে- 

গ্রণম।॥ বেন্েস্্ বিবিদ্বান্। নেডুশি কৃতীতীণ্নিষেধঃ। দৃশেশ্চ। ০। 
দদৃশিবান্, দদৃশ্নান্। 

২০৫ | লটঃ শত়শানচাবপ্রথমাসমানাধিকরণে। ৩। ২। ১২৪। 

াপ্রণমান্ডেন সামানাধিকরণ্যে সতীত্যর্থঃ। শবাদি। পচস্তং চেত্রং 
পশ্] | 

২০৬। আনে মুক।? ৭। ২। ৮২. । 

অঙ্গশ্ঠাতো মুগাগমঃ স্যাদানে পরে । পচমানং চৈত্রং পশ্য | লড়িত্যন্ু- 
ব্ধমানে পুনর্লড্গ্রহণমধিকবিধানার্থম। তেন প্রথমাসামানাধিকরণ্যেহপি 

ক্লটি। সন্ ব্রাঙ্গণঃ। মাঙ্যাক্রোশে ইতি বাচ্যম্। ০1 “মা জীবন্ যঃ পরা- 
বিজনিনকাছির উনিজি । মাডি চিঠি প্রাপ্ডে টিনা | 

০০০০ - শপ শপ শত ০ প্ শপ পা শিস শশী শপ 7 পপ ০ ৮ শাসপাসসপীশাসা আপা শা 

২*৪। জগ্মিবানিতযানি ইছ্ পক্ষে গমহনেত্যুপধালোপহ। 

২০৫ লট; শতৃ। সামানাধিকরণ্যে সতীতি। যদ্যপ্যাদেশরহিতস্তক লটঃং প্রয়োগাভাবাঞ্চ 

স।ম।ন[ধকরণাং ছুলল্তং তথাপি শতৃশানচোস্তদ্ দৃষ্ভী স্থানিম্প সামানা্ধিকরণ্যং কর্সতে। 
শশাদা।৩। শিতেন সার্বধাডুকহ।দিতি তাবং। পচগুমিতি। শতুখগেত্বম্,ম্। বিক্রিত্যনুকূল- 
বওমানবা পার শয়জিতার্থ:। 

২০৬ । আনে মুক। আতা যেয় ইতি পুন্দস্ত্রাদনুবৃত্তং পঞ্চমান্তমপাযত ইতিপদং ষষ্ঠা। বিপরিণ- 
মাত আন ইতি সন্তমীবলাৎ। নচাত ইতি পঞ্চমীবল[দান ইতি সপ্তম্যন্তং পদং যষ্ট্য। বিপরিণম্যতা- 

অভাব নিপাতনে হয়। যথা, “ধতঙযধবতেরনাশ্তষ:” ইতি ভাঁরবিঃ। অন্ুপুর্বক বচ 
ধাতুর উত্তর কণ্তুবাচো কানচ্ প্রন্চায় হয়। যথা, বেদন্তানুবচনং কৃতবাননুচানঃ | 

২০৪। গম, হন, বিদ, বিশ এই কয়টা ধাতুর উন্তর কল প্রতায়ের স্থানে বিকল্প 
ইউ হয়। যথা, জগ্মিণান্, জগন্বান্। সন জঘন্বান্। বিবিদিবান্, বিবিদ্বান্। 
পি'বশিবান্, বিবশ্বান্। বিশ ধাতুর সহিত সাহচর্যা হে তুবিন্দ ধাতুরও- গ্রহণ হইকে। 
7 বিদ ধাতুর উত্তর কন প্রত্যয়ে বিবিদ্বান্ এইরূপ পদ হয়। “নেড়ুশি কৃতি" 

সুত্র দ্বারা ইট্ হইবে । "দৃশেন্চ” এই বাস্তিক সথত্র দ্বারা দৃশ ধাতুর উত্তর কস 
শাতায় স্থানে বিকল ইটু হয়। যথা, দদৃশিবান্, দদৃশ্বান্। 

২০৫। প্রথমা ভিন্ন অন্য বিভক্ত্যস্ত পদের সহত সমানাধিকরণ হইলে'লটের 
নে রর্তমানকালে শত ও শানচ্ প্রত্যয় হয়। শত ও শানটের শকার ইন যায়, 
স ঠএব তাহার উত্তর শপ্ প্রভাত কাধ্য হইবে। ফণা, পটস্ং চৈত্রং পশ্ত। 



কন্তপ্রকরণম্। ৫১৭ 

২০৭, সন্বোধনে চ। ৩। ২। ১২৫। 

হে পচন! হে পচমান! 

২০৮। লক্ষণহোত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ । ৩1 ২। ১২৬। 

ক্রিয়ায়াঃ পরিচায়কে হেতো চার্থে বর্তমানাদ্ধীতোর্লট; শতৃশানচে। 
স্তঃ। শয়ান! ভূগ্ততে ষবনাঃ। অঞ্জয়ন বসতি । হরিং পশ্যন্মুচ্যুতে। হেতুঃ 
ফলং কারণঞ্চ । *কৃত্যচ£” প্রপীয়মাণঃ সোম2। 

মিতি শঙ্কাম। পঞ্চম্যাঃ পূর্বহৃতে চরিতরর্থতাৎ সপ্তম্াশ্চাচরিতার্থত্াত্তদেতদাহ। অঙ্গল্তাত ইতি। 
প্রাচ! ত্বদস্তাক্ষস্তেত্তি ব্যাখাতং তদমুক্রমূ। পচমান ইতা।দ।বদছুপদেশীলসার্বধ।তুকমনুদা ত্তমিতি 
শ।ন5: স্বরস্তাসিদ্ধিরসজাৎ অআনন্ত।দ্ধস্তেতি । পক্ষে হি অনভস্কে। মুক স চাঙ্গমেব ন ব্যবদধ্যাত্তদ- 
বয়বমকা রন্তু ব্যবদধ্য।দেব অকারমাতরভক্তত্বে তু তঙ্গবয়বত্ান্নান্তি ব্যবধানমিতাদেধঃ। নন স্বরধিধো 

বাঞ্রনমবিদ্যমানবর্দিতি পরিভাবয়! মুকেহবিদ্যমানত্েন ব্যবধান।ভাবাৎ শ্যাদেবানুদ।তব্বমিতি চেখ। 

অভ্রাহঃ। হলঃ স্বরপ্রাপ্তো বাঞ্রনমবিদাম।নবন্নান্যন্রেতাকর।রূঢ়ম। ন চাত্র হলঃ স্বরপ্রাপ্তিরস্তরীতি 

প্রকৃতে পরিভাষেয়ং নোপযুগ্গাতে অন্যথা মরুহ।নিতাদাবপি হৃ্নুড্ভাং মতুঘিতি মতুপ উদাত্বত্বং 
দিতি দিক। লডিতি। যদাপি প্রথমান্তং প্রকৃতং তথাপি ধাতোরিভ্াধিকারাৎ পঞ্চমান্তাৎ পরং 
প্রথমান্তং বষ্ঠ্যা বিপরিণমাত ইতি ভাবঃ। নচ বর্তমানে লডিত্যত্রৈবোক্তরীত্য। বিপরিণ।মোহস্ত্িতি 
শঙ্কাম্। প্রত্যয়নিধোৌ পঞ্চম্যাঃ প্রকল্পকত্বন্নাস্তীতি গুপ্রিজ্কিস্তাঃ সন্লিহ্যত্র ভাষাক রৈঃ স্বীকৃতত্বাথ। 
প্রথম।সাম।নাধিকরণ্যেহপীতি। উপলক্ষণমিদম্। অপ্রথমান্তেন স।মানাধিকরণাভ।বেহপীতার্থঃ। তেন 
ব্ন্ধতে'হপতাং কৌব্বিত: কুপসিতে। ভক্তি: কুক্স্তক্তিঃ কুর্বণভক্তিরিতি প্িহারোরিরনাররো রতি সিধ্যতি 
অন্যণ! কুর্বতোইপত্যমিভা।দে। তদ্ধিতসমাসে। ন স্তাতাম্। 

২০৮। লক্ষণহেত্বোরিতি । লক্ষাতেইনেনেতি লক্ষণং পরিচায়কম্ । শয়ান! ইতিখ শীঙ তিনে: 

পিহাৎ পরস্ত লটঃ শানচ। অত্র শয়নং লক্ষণং চিহং ববনকর্তৃকভোজনস্ত ন তু ফলং নাপিশকরণমিভি 

২০৬। শীনচ্ প্রতায়ের আন ভাগ পরে থাকিলে ধাতুর অঙ্গ সম্বন্ধীয় অকারের 
স্থানে সুক আগম হয় । যথা, পবমানং চৈত্রং পশ্ঠ । অন্ুবুত্তি দ্বার অর্থাৎ পুর্ন স্যত্র 
হইতে এস্থলে লটের অন্ুবৃত্তি হইতে পাবিত, তবে পুনর্বার লট গ্রহণের আবশ্তক কি? 
তজ্জন্ত নালিতেছেন যে, উহ1 কেবল অধিক বিধানের জন্য । তন্দার! এই হইল যে, 
প্রথম! বিভক্তির সামানাধিকরণো 9 কদাপি লটেরম্থানে শত ও শানচ প্রতায় হইবে। 
যথা, সন্ ব্রাহ্মণঃ । "মাঙ্যাক্রোশে ইতি বাচ্যম্” এই বান্তরিক স্চত্র দ্বারা মাঙ্ এই অবায় 
শব উপপদ হইলে আক্রোশার্থে ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ ও শানচ প্রত্যয় হয় । «7 
যথা, “ম! জীবন ষঃ পরাবজ্ঞাছুঃখদগ্ধোইপি জীবতি”। পমাঙি লুঙ্” এই সুত্র দ্বারা যদিও 

লুঙের প্রাপ্তি চুইতেছে, তথাপি এই বাত্তিক সুত্রবলে লট্ই হইবে। পরন্মৈপদে শতৃ ও 
আত্মনেপদে শানচ্ হয়। 

২০৭। *সন্বোধনে লুটের স্থানে শত. ও শানচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, হে 
পচমান! হে পচন। ূ 



৫১৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী 

২০৯। ঈদাস?। ৭। ২। ৮২। 

আসঃ পরশ্তানন্য ঈত স্যা। “আদেঃ পরম” । আসীনঃ। 

২১০ | বিদেঃ শতুর্ববনৃঃ | ৭1 ১.। ৩৬। 

বেশ্ডেঃ পরস্থ শতুর্ববন্থরাদেশো বা স্যাৎু। বিদন্, বিদ্বান্। বিছ্ষী। 

২১১। তৌ স। ৩। ২। ১২৭। 

তৌ শতৃশীনচৌ সতসংজ্ঞে। স্তঃ | 

২১২। ল্টঃ সদ্বা। ৩1 ৩। ১৪। 
ব্যবস্থিতবিভাষেয়ম। তেনাপ্রথমাসামানাধিকরণ্যে, প্রত্যয়োন্তরপদয়োঃ, 

সন্বোধনে, লক্ষণহেত্বোশ্চ নিত্যম্। করিধ্যন্তং করিষ্যমাণং পশ্য । করি- 
ব্যতোহ্পত্যং কারিষ্যতঃ | করিষ্যন্তক্তি ৷ হে করিষ্যন্। -অজয়িষ্যন্ বসতি । 
প্রথমাসমানাধিকরণেহপি কচি । করিষ্যতি। করিষ্যন্। 

হেত্বপেক্ষয়া লক্ষণস্য পৃথঙ্ নির্দেশঃ। অর্জয়ন্সিতি। অর্জ প্রতিষ'্তে চুরাদিঃ অর্জনার্থে। বাস ইত্যর্থঃ। 
হরিমিতি । হরিদর্শনং মু€ক্তী কারণমিতার্থঃ। 

২১*। বিদে(রিতি। স্থাশিবন্বাদেব সিদ্দে সোরুগিৎকরণং বসোঃ সম্প্রসারণমিত্যত্র কসোরপি 

সামাস্গ্রহণার্থম। তৎ্সামর্থ্যাচ্চৈকানুবন্ধগ্রহণে ন দ্বানুবদ্ধকম্তেতাতদপি ন প্রবঞ্ততে। 

২০৮। ক্রিঘার পরিচাক়ক অর্থ এবং হেতু বুঝাইলে খাঁতুর উত্তর যে লট্ তাঠাঁর 
স্থানে শত্.ও শানচ্ প্রায় হয়। যথ।, শয়ানাঃ ভূষ্তে বনাঃ | অর্জয়ন বসতি । হরিং 
পঠ্যন্ মুচাতে । হেতু শব্দে ফল ও কারণ এই উভদ্ব অর্থ বুঝাক়। 'ক্কৃত্যচ£৮ এই 
সুত্র দ্বার! নকারের ণত্ব হয় । প্রপীয়মাণঃ সোমঃ । 

২০৯। আদধাতুর উত্তর মান স্থানে ঈং (ঈকার) হয়। “আদেঃ পরস্ত” এই 
সুত্র দ্বারা আনের মাঁকারের স্থানেই ঈকার হইবে। যথা, আসীন: । 

২১০। বিদ ধাতুর উত্তর শ্ প্রত্যয় স্থানে বিকলে কমু প্রতায় হয়: যথা, 
বিদন্, বিদ্বান্। বিদুষী। 

২১১। এ শত ও শানচ্ প্রনায়ের সৎস*জ্ঞা হয় । 
॥ ২১২। লুটের স্থানে বিকল্প সৎ অর্থাৎ শত ও শান প্রত্যয় হয়। এই 

বিকল্পটী ব্যবস্থিত বিকল্প। তদ্দারা এই ফল হইল যে, প্রথম। ভিন্ন সামানাধি- 
করণা স্থলে_-প্রতায় ও উত্তরপদ পরে থাকিলে__সম্বোধনে এবং লক্ষণ ও হেতু 
অর্থ বুঝাইলে, উক্ত প্রতায় নিত্য হইবে। যথা, করিষ্যন্তং করিধ্যমাঞং পশ্থা। 
করিষাতোহপত্তাং কারিষাতঃ । করিষাস্তক্তিঃ। হে করিষ্যন! অর্জরিষ্যন বসতি । 
প্রথমাসমানাধিকরণে ও কদাচিৎ লৃটের স্থানে .সৎ জ্থাৎ শত ও শানচ প্রত্যয় হয়। 
যথা, করিষ্যত্তি। কলিষান্। 



কান্ত প্রকরণম্। ৫১৯ 

৯১৩ পুঙ্যজোঃ শানন্। ৩। ২৭ ১২৮। 

বণ্তমানে । পবমানঃ | যজমানঃ | 

২১৪$ তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্। ৩1 ২। ১২৯। 
এষু দ্যোত্যেঘু কণ্তরি চানশ্। ভোগং ভূঞ্জানঃ। কবচং বিভ্রাণঃ | 

শক্রং নিদ্ানঃ। 

২১৫। ইঙ্ধাধ্যোঃ শত্রকৃচ্ছিণি। ৩। ২। ১৩০ । 
আভ্যাং শতৃ স্যাদকৃচ্ছিণি কর্তরি। অধীয়ন। ধারয়ন। অকৃচ্ছিণি 

কিম। কৃচ্ছেণাধীতে। ধাররতি। 

২১৬। দ্বিযোহমিত্রে | ৩। ২। ১৩১। 

দ্বিষন্ শক্রঃ। 

২১৩। পুউ্যজেররিতি। শাননঃ শকারঃ সার্ববধাতুকত্বার্খঃ। নকারঃ স্বরার্থ:। পুলাদিবৎ 
স্বতন্ত্র ইয়ং ন তু শত্রাদ্দিবল্লাদেশস্তথাহি সতি বেতি বাচ্যম্। স্যাৎ পবতে যজতে ইতি তিডোহপি 
বধ! স্যরিতি। ন চ বাসকপন্ঠায়েন নির্ব।হঃ। লাঁদেশেধু বাসরূপবিধির্নাস্তীতাকরে স্থিতত্বাৎ। 
কিঞ্চ লাদেশত্তবে লঃ কর্ন্মণি চেতি ভাবকর্্ণের্বিহিতং স্যাদিতি ভাবকর্মাণোরপি প্রযুজ্যেত । ইযাতে তু 
কর্তধোর এবং চানশঃ ইউ ধার্য রিতি শতুশ্চ স্বাতস্ত্রাং বোধাম্। অর কেচিৎ। শাননে! লাদেশত্তে 
এরসার্বধাতুকানুদত্তত্বং ল্যাদিত্যান্ৃস্তচিন্তাম্ । পরত্বান্নিৎস্বরপ্রবৃত্তা পবম।ন *ইত্যাদেরা ছাদ ।ত্তত্বে 

শ!ননোহমুদাতুতস্তে্টহাৎ। নশেষাং লাদেশত্বানঙ্গীকারে সোমম্পবমান ইতা।দৌ কর্্মণি ষণঠী স্তাদিতি 
চেন্সৈবম্্। ন লোকফেতি গুত্রে তৃন্নিতি প্রত্যাহারনির্দেশ ইতুক্তত্বাৎ। 

২১৪। তাঁচ্হীলোতি। বচনগ্রহণং স্পষ্টার্থম। চানশো। লাদেশত্বাভাবেনাত্মনেপদত্বাজ্ঞাবাৎ পরশ্মৈ- 

পদিভ্োহপি বিধ।নমিতি ধবনয়ন্ন,দাহরতি । নিন্বান ইতি । গমহনেতুাপধালোপঃ । 
২১৫। ইড্ধার্য্যোরিতি। ইও আজ্মনেপদ্িত্বাৎ শত ন দিধ্যতি ধারয়তেরপি কর্তৃগামিনি ত্রিয়াফলে 

নদ সিধ্যতি লসর্ববধাতুকানুদ।ত্তত্বক্ণ প্রাপ্পোতীতায়মরস্তঃ | 

২১৩। পৃঙ্ ধাতু ওযজ ধাতুর উত্তর বর্তমানকালে শানন্ প্রত্যয় হয়। যথা, 
পবমানঃ । যঙ্জমানঃ | 

২১৪। তাচ্ছীলা, বয়ো'ব্চন, শক্তি, এই সকল অর্থ বুঝাইলে কর্তৃবাচো ধাতুর 
উত্তর চানশ্ প্রত্যর় হয়। যথা, ভোগং ভূঞ্জানঃ । কবচং বিভ্রাণঃ । শক্রং নিদ্বানঃ |» 

২১৫।, ইঙ্ ধাতু ও ণিজস্ত ধৃধাতুর উত্তর কচ্ছ্ ভিন্ন কর্তা বুঝাইলে শত প্রত্তায় 

হয়। যথা, অধীয়ন্। ধারয়ন্। যেখানে কচ্ছ কর্তী বুঝাইবে সেম্থলে শতৃ হইবে ন!। 
যথা, কৃচ্ছেণ অস্বীয়তে। ধাররতি। 

২১৬। *অমিত্র অর্থু বুঝাইলে দ্বিষ ধাতুর উত্তর শত প্রত্যয় হয়। যখ!, 
দ্বিষন্ শক্রুঃ | 



€২০ সি্ধান্তকৌমুদী । 

২১৭। ্ুঞ্ছে যজ্ঞসংযোগে । ৩। ২। ১৩২। 

সবের সুষ্বন্তঃ সর্বেব যজমানাঃ সত্রিণঃ। 

২১৮। অহ্ঃ প্রশংসায়াম। ৩। ২ ১৩৩), 
অন্ন্। 

২১৯। অকেন্তচ্ছীলতদ্বন্মতৎসাধুকারিযু | ৩। ২। ১৩৪ । 
ক্িপমভিব্যাপ্য বক্ষ্যমাণাঃ প্রত্যয়াস্তচ্ছীলতদ্বশ্মতৎ্সাধুকারিষু কর্তৃধু 

বোধ্যাঃ। 

২২০। তৃন্। ৩। ২। ১৩৫। 
কন্তী কটম্। 

২২১। অলঙ্কঞনিরাকঞ প্রজনোৎপচোত্পতোন্মদরুচ্য পত্র- 
পরৃতুরৃধূসহচর ইফুচ্। ৩। ২। ১৩৬। 

_ অলঙ্করিষুণঃ। নিরাকরিষ্$। প্রজনিষুঃঃ। উত্পচিষু্ঃ | উত্পতিষু্ঃ | 
উন্মদিষুরঃ ৷ রোচিষুওঃ | অপত্রপিষু্ঃ। বদ্ধিষু্ঃ | বণ্তিষ়২। সহিষ্,2। চরিষ৪,3| 

শিস স্পা পা শাক তি শপ স্পা তত পপি শখ ০৮ 0০ "পর চ-৪-0পপ স্প  ।  সপপ- টি 

২১৭। মঞ্চে যজ্ঞনংযোগে । সুনোতেঃ শতৃ প্রত্যয় স্তাৎ। যজ্জেন সংযুজ্যমানে বৃত্তিশ্চেৎ। নম্থিহ 

স্রঞে। যজ্জে ইতোবাস্ত বঞ্জবিষযকশ্চেৎ সুনোতার্থ ইতি ব্যাখ্যায়াং সথরাং সুনোতীতা।দেব্যাবরুয়িতুং 

শক্যত্বাৎ। অব্রাং। সংযোগগ্রহণং প্রধান কর্তৃসন্প্রত্যয়ার্থ, তেন বজমানা দন্ত & ন ভবতীতি এবক- 
কর্তার লটঃ শতৃশশনচাবিতানেন।পি ন ভবতি সংযোগগ্রংণস।মর্থ্যাদিতি ক্রদত্তং। যঃ হুম্বস্তমঞ্চবতী- 
ত্যাদদীন।(মেকবচন।স্ত(নাং যজমানপরতসস্তবেইপি বন্ুবচনাস্ত।লাস্ত ন সর্ভবতি একম্মিন যে।গে একভ্তৈৰ 

যজমানহাদিতাশগ্কা যেগনিশেষে তু সম্ভবতীতি দর্শয়িতুমুদ/হরতি । সর্ব নুবস্ত ইত্যাদি। সত্রযাগে 
হি বহবো যজম।নাতস্ত এব খত্িজাং কর্ম সোমাভিষবনং কুর্ববন্তীতি সুমন্ত ইত্যার্দি বহুবচন স্তস্ত। পি 
যজমানপরত্বং সম্ভবতীতি ভাব । 

২১৮। অর্থঃ প্রশসাযাং কিম্। অর্থতি চৌরে। বধম্। 
২১৯ । আকে:। শীলাদীনাং ত্তরয়াণাং বিশেষণং সমর্থয়িতুং নিপ্দিষ্টেস্তিতিন্তচ্ছন্দৈং প্রকৃতিতূত- 

ধাত্বথো নির্দিষ্ঠতে । কিপমভিব্যাপ্যেতি। ভ্রাজভা সধুর্বিছ্যতোজাঁতি বক্ষামাণমিতি শেবঃ। | 
২২০। কত্তী কটমিতি। ন লেকাব্যয়েতি যষ্ঠানিষেধ | ৃ 
২২১। অলম্কঞ্। কুঞ্চিতি ডুকৃঞ্্ করণ ইতান্তৈব ন তু কুঞ্ হিংসায়ামিত্যন্ত প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধয়েঃ 

প্রসিদ্ধন্ৈব গ্রহণমিতি ্য।য়াৎ। শিরাঃপূর্বোহপি কৃঞ্ স এব প্রপুর্বেবা জনী প্রাছুর্ভাবে ইহ ডুপচ্ 

. ২১৭। যদি ধাতুর ব্যাপার যজ্ঞের সহিত সংযুজ্যমান হয়, তাঁহা হইলে স্থু ধাতুর 
উত্তর শতৃ প্রতায় হয়। যগা, সর্ব সুত্বস্তঃ সর্ব যজমানাঃ সত্রিণঃ | 

২১৮। প্রশংসা অর্থ বুঝাইলে অর্থ ধাতুর উত্তর শত গ্রাত্যয় হয়। যথা, অর্ন্। 
২১৯। “ক্কিপ্ প্রত্যয় অবধি বক্ষ্যমাণ প্রত্যয় সকল তচ্ছীল, তদ্ধন্্শ ও ত€সাধুকারী 

অর্থেই প্রযুক্ত হয়। ' 
২২০। ক্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর তপু প্রতায়ৎহুয় । খা, কত্ত কটম্। 



বুঁদন্তপ্রকরণম্ | 1২১ 

২২২। ণেশ্ছন্দসি । ৩। ২। ১৩৯। 

“বীরুধঃ পারয়িষ্জব৪৮। 

২২৩। ভূর্বশ্চ। ৩ । ২। ১৩৮। 

ছন্দসীত্যেব । ভবিষ,। কথং তর্হি “জগণুগভোরপ্রভবিষঃ, বৈষ্ঃব- 

মিতি”। নিরস্কুশাঃ কবয়ঃ। চকারোহন্ুক্তসমুচ্চয়ীর্থঃ। ভ্রাজিঞ্,রিতি 

বন্তিঃ। এবং ক্ষয়িষর,। নৈতগ্তাষ্যে দৃষ্টম্। 

পাঁকে পৎন গত মরদী হবে ত্রয়োহপি উৎপুর্বাত পঠ্যন্তে । তত্র উদঃ পচপতমদ ইত্যেন বক্তব্যে প্রতোক- 

মুৎপুর্বস্ত পাঠ উপসগাণ্তরনিবৃত্ত্খন্েন সমুত্গতিষ্ুরিক্যাদি ন ভবতীতাভঃ। রুচ দীপ্তো অপপুর্বঃ ॥ 

অপুষ লজ্জায়াম্। বৃডু বগ্ননে। বৃধু বৃদ্ধোৌ। যহ মর্ণে। চর গভাবিতাদীতি আদিশব্দগ্রাস্ান্ত 

নির।করিঞ্ুঃ প্রজনিষুঃ উৎপটিম্ঃ উৎপতিক্ত ইতি উৎপতিঞ্ণুঃ সহিমুঃঃ। চচেরতুঃ খরদূনণ।বিতি 

ভ্ট্রং। কালিদ।সোহপ্যাভ এলানামুৎ্পতিষ্ণর ইতি কেচিত্ত, যত ইতি স্থানে দান্তং সুত্রে পহিত্বা পদ 

গতাবিতাম্মাৎ্প্রতায়মাহুঃ উন্মদিস্ঃ রোচিঞ্: অপচয়িকুপব ভিধুঃ বদ্ধিষুঃ সহিবুও চরিঝুঃত। 

২২২। পারয়িষ্ণন ইতি । অয়ামন্তেতি ণেরধ্। 
২২৩। নৈতদদিতি। চকারশ্ানুক্তসমুচ্চয়।্থত্ব মি ত্ার্থঃ | 

২২১। লং শব্দপুর্বক কূঞ ধাতু, নির্ ও আড্পুর্র্বক কৃঞ্ ধাতু, প্রপূর্বক জন 

ধাঁডু, উৎপূর্র্বক পচ ধাতু, উৎপুর্র্বক পত ধাতু» উৎপুর্র্বক মদ ও কুচ্ধাতু, অপপূর্ব্বক 

ত্রপ, বৃত, বুধ, সহ ও চর ধাতু এই সকল ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচো ইষুঃচ, প্রাতায় হয়। 

যথা, অলঙ্করিষুণঃ । নিরাকরিষুণঃ। প্রজনিষু্ঃ । উৎপচিষ্কঃ। উৎপতিযু্ঃ। উন্স- 

দিষুঃ । রোচিসুঃঃ। অপত্রপিষুঃ । বর্ডিষুঃ | বদ্ধিষুঃ । সহিষ্ুঃ | চরিষুওঃ | 

২২২। বৈদিক প্রয়োগস্থলে ণিজস্ত ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ইঞ্ুচ্ প্রত্যয় হয়। 

যথা, বীরুধং পারয়িষ্ণবঃ। 

২২৩। বেদে ভূ ধাতুর উত্তরও ইফুণচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, ভনিষুতঃ। তবে 

লৌকিক প্রয়োগে “জগৎ প্রভোর প্রভবিষু বৈষ্ণবম্” এইরূপ প্রয়োগস্থলে ভূ ধাতুর 

উত্তর ইফুচ্ প্রত্যয় কিরূপে হইয়াছে? তজ্জন্ত বলিতেছেন যে, কবিগণ নিরঙ্কুশ 

অর্থাৎ সর্ধদা সকল নিয়মের বশবর্তী হননা। সুতরাং তাহারা, লৌকিক প্রয়োগেন্ড 

ভূ ধাতুন্ত উত্তর ইফুথচ্ প্রত্যয় করিয়াছেন। এই স্যত্রে চকার অন্ুক্ত সমুচ্ম্বাথ, 

অতএব বুণ্তিকারের মতাম্থসারে ভ্রাজ+ইফুচ্ প্রত্যয়ে ভ্রাজিষুঃঃ | ক্ষি+ ইফুচ্ 

ক্ষয়িযুওঃ এইরূপ পদ হইবে। কিন্তু ইহ! ভাষ্যে দেখ যায় না। এই অবধি বৈদিক 

প্রকরণ নিবৃত হইল। 

ক (৬৬) 



&২২ পিদ্ধান্তাক্টীমুদী । 

২২৪। গ্লাজিস্থশ্চ কৃল্স,ত। ৩। ২। ১৩৯। 
ছন্দসীতি নিবৃন্তম। গিদয়ং ন তুকিৎ। তেন স্থ ঈত্বং ন। গ্লাম্মও 

গিশ্বান্ন গুণ জিষও। স্থান্স,। চান্ুবঃ। “শ্রন্যকঃ কিতি” ইত্যত্র 
গকার প্রশ্রেষানেট্। ভূষ্, | দংশেশ্ছন্দস্থ্যপসঙ্য।নম্। | “দ্ংষ্ঞবঃ পশবঃ” | 

২২৫। ত্রসিগৃধিধৃধিক্ষিপেঃ রুঃ | ৩1২1 ১৪০। 

ত্রন্সও। গরু | ধৃষ্ত১। ক্ষিপ্ত, 

২২৬। শমিত্যক্টাভ্যে ঘিনুণ। ৩। ২। ১৪১। 
উকার উচ্চারণার্থঃ ইতি কাশিকা। অন্ুবন্ধ ইতিভাষ্যম্। তেন শমি- 

নিতরা শমিনীতরেত্যক্র উগিতশ্চেতি হ্রম্ববিকল্পঃ । ন চৈবং শমী শমিনাঁ- 
নবিত্যাদৌ নুল্প্রসঙ্গঃ। ঝল্গ্রহণমপকৃষ্য ঝলভ্তানামেব তদ্বিধানাৎ। 
“নে দান্তোপদেশস্তেতি” বৃদ্ধিনিষেধ2 | শমী। তমী। দমী। শ্রামী। ভ্রমী। ক্ষমী। 
ক্ুমী। প্রমাদী । উত্পূর্বনান্মদেঃ “অলঙ্কঞ্াদি” সুত্রেণেষ্ জুক্তো বাসরূপবিধিনা 

ঘিনুপপি। উন্মাদী। তাচ্ছালিকেষু বাসরূপবিধির্নাস্তি ইতি তু প্রায়িকম্। 

২২৪। ঈত্ব-্নতি। ঘুমাতহত্যাদি নাগিত্বাদিতি হ্কিণি চেত্যত্র গকারং প্রশ্নিষ্য গিতি কিতি 
ডিঠীতি বাখা।নাদিতি ভাবং। গকারপ্রপেষ(দিতি। নম্বেবং গক।রে চর্বন্তাসিদ্ধত্বাদ্ধশি চেত্যুত্বং 
স্তাদিতি চে সতাম্। সৌনোহয়ং নির্দেশ: । তথ! চ বাস্িকম্। গন্রোর্শিশ্বানন স্থ ঈক।রঃ কৃডিভোরীত্ব- 
শাসনাৎ। গুণাভানস্থিধু ্মাধঃ শ্রযকোহনিটত্রং কগোরিতি । দক্ষণবৃথইতি। দংশ দশনে ব্রশ্চেত্যা- 
দিন। বন্ধে যঢোঃ' কঃ সীতি কত্বম।দেশপ্রতায়য়োরিতি ষত্বম। অনিপদিতাং নলোপো ন গন্নোর্িত্বেন 
প্র।প্তাতানাত। 

২২৫। প্রন্বরিতি। নেঙুশীতি নেট্। 
২২৬। শ মতাষ্টাভো।। ইতি শব্দ আদ্যর৫থ:। শমিনীতরেতাত্রেতি। অগ্র নব্যাঃ বিদ্বত্তপ্নেতি 

বত্তনিলা দধিতি পুংবস্তাঁবেন শ[মতরেতি ভাবাম্। ন চ উগিত্বাভাপগমস্ত ফলাভাবাদ্বৃস্ববিকল্প এব ভব- 
তীতি বাচঃম্। পাক্ষিকহ্ম্বেন উগিৎকরণশ্ত চপরিতারথত্বদ্বুক্সভাবপক্ষে তু পুণবস্ত।বন্ত হুর্ধারত্বাদিত্যাহঃ। 

৯ রা ০০ পপ পপ পাপা পপ পপ পস্ : পি পি 

২২৪। গ্ৈধাতৃ, জি ধাতু এবং ষ্ঠ! ধাতুর উত্তর কৃষ্ণ» প্রতায় হয় ক্ন্ন, 
প্রত্যয়ের যে ককার ইহা প্রমাদিক, উহা প্রক্কৃত গকার ইৎ, সেই হেতু স্থা ধাতুর 
আকার স্থানে ঈকার হইবে না। যথা, মানও। গকার ইৎ হওয়াতে জি খাতুর 
হকারাদির গুণ হইবে না। যথা, জিঞ্ণু;। স্তা $। স্থত্রে চকাত নির্দেশ হেতু ভূ ধাতুর উত্তর “ক্স প্ত্যরও হইবে। “ক্র্যক: কিতি” এই সুত্র দ্বারা গকারের প্রশ্লনেষ হেতু 
ধাতুর উত্তর ইট হইবে নাঁ। যথা, ভূক: । দংশ ধাতুর বেদে উপসংখ্যান্ হইবে অর্থাৎ 
বৈদিক প্রয়েখগে দংশ ধাতুর উত্তর ক্ষত প্রতায় হয়। ০। যথা, “দং্বঃ পশবঃ*। 

'২২৫। ত্রস, গৃধ, হয ও ক্ষিপ ধাতুর উত্তর রু প্রত্যয় হয়। যথা, জ্র্স 0। গুছ £। 
ধযুত। ক্ষিপ্2। ৮ - ্ 



কৃদস্তপ্রকরণম্। ৫২৩ 

২২৭। সম্পৃচানুরুধাভ্যমাড্যলপরিস্যসংস্থজপরিদেবিসং- 
ভ্বরপরিক্ষিপপরিরটপরিবদপরিদহপরিমুহভুষদ্বিষ- 
ভ্রহ্ুছুহবুজা ক্রীড়বিবিচত্যজভজাতিচরাপচরা- 
মুষাভ্যাহনশ্চ | ৩1 ২। ১৪২। 

ঘিনুণ্ স্যাঁ | সম্পকী । অনুরোধী। আয়ামী। আয়াসী। 
পরিসারী। সংসরগী। পরিদেবী। সংস্বারী। পরিক্ষেপী। পরিরাটী। 
পরিবাদী। পরিদাহী। পরিমোহী। দোষী। দ্বেষী। দ্রোহী। দোহা । 
যোগী। আক্রীড়ী। বিবেকী। ত্যাগী। রাগী । ভাগী। অতিচারী। 
অপচারী। আমোধী। অভ্যাঘাতী । 

২২৭। সম্প্চা। সম্পকীতি। পৃচী সম্পর্কে চজোরিতি কুত্বং গুণঃ। পরিদেবীতি। দেবু 
দেবনে ভ্দিঃ পান্তস্ত দীব্যতেস্ত নেহ গ্রহণং লাক্ষণিকত্বাৎ। অণ্যন্তৈঃ সাহচর্ধাাচচ। অভ্যাথ।তীতি॥ 
অভা।ঙ্ পুর্ব প্ধস্তেহস্য কুত্বেন ঘ: হনস্তে চি্লে।রিতি পস্ত ত: অতোপধায়। ইতি বৃদ্ধি; | 

স্পস্ট তাপ পপ পা পপ পপ 

২২৬। শম প্রতি আটটা ধাতুর উত্তর ঘিন্নণ প্রতায় হয়। কাশিকাঁমতে ঘিহ্থণ্ 
প্রতায়ে উকার ইৎ উচ্চারণার্থ এবং ভাষামতে উকারটা অন্বন্ধমাত্র। সেই হেতু 
শমিনিতরা শমিনীতরা৷ এস্কলে “উগিতশ্চেতি” এই স্ত্র দ্বারা বিকল ত্ুস্ব হইয়াছে। 
শমী, শমিনৌ এইস্থলে নুমের প্রসঙ্গ হউক এইরূপ বলি, কিন্তু তাহা বল। হইবে ন1। 
কারণ ঝল্ গ্রহণ অপকর্ধণ করিয়া ঝলস্তের উত্তরই স্থমের বিধান,হইয়াছে। অতএৰ 
শমী শমিনৌ এস্থলে ন্মের প্রপঙ্গ ও হইবে না। “নোদান্বোপদেশস্ত* ,এই স্যার দ্বারা 
বুদ্ধিনিষেধ হইবে । শমী। দমী। তমী। শ্রমী। ভ্রমী। ক্ষমী। ক্লুসী। প্রমাদী। 
উৎপুর্ববক যদ ধাতুর উওর “অলংকএ” ইত্যাদি সুত্র দ্বারা ইঞ্চুচ্ প্রত্যয় উক্ত হইয়াছে 
এবং প্ৰবানরূপ বিধি দ্বার ঘিণুন প্রত্যয় ও হইবে। উন্মাদী। তাচ্ছীলিক বিষয়ে 
বাসরূপ বিধি হয় না, ইহ প্রায়িকের মত । 

». ২২৭। সংপুর্বক পৃচ ধাতু, অন্ুপূর্বক রুধ ধাতু, আড্পূর্বক যম ধাতু, আঙ্পুর্বক 

যস ধাতু, পরিপূর্বক স্য ধাতু, সংপুব্বক স্যজধাতু, পরিপূর্বক দেব ধাতু, সংপুর্বক 
জ্বর ধাতু, পরিপুর্ববক ক্ষিপ ধাতু, পরিপূর্বক রট ধাতু, পরিপূর্বক বদ ধাতু, পরিপুর্বক 
দহ ধাতু, পরিপুর্ব্বক মুহ ধাতু, ছুষ, দ্বিষ, ক্রুহ, ছহু ও যুজ ধাতু, আঙ্পুর্বক ক্রীড় ধাতু, 
বিপূর্ববক বিচ ধাতু, ত্যজ, রঞ্জ ও ভক্ত ধাতু এবং অতি পূর্বক চর ধাতু, অপ্পুর্বক মুর 
ধাতু, আঙ্পুর্রক মুষ ধাতু ও অভি ও আছ্পুর্বক হন ধাতু এই সকল ধাতুর উত্তর 
কর্তৃবাচে? ঘিল্ুণ্ প্রত্যয় হয়। যথা, সম্পর্কী। অনুরোধী। আয়ামী। আয়াসী। 
পরিপারী১। “বংসর্থী। পরিদেবী। সংজারী। পরিক্ষেপী। পরিপাটা| পরিবাদী। 
পরিষারী ।, পরিমোহী। দোষী । দ্বেষী। দ্রোহী। দোহী। যোগখী। আক্রোড়া। 
বিরেকী । ত্যাগী । রার্গী। ভান্বী। অতিচারী। অপচারী। আমোমী। অভ্যাঘাতী। 



৫২৪ সিদ্ধা স্তাকৌমুদী ] 

২২৮1 বৌ কধলসকথতঅভ্তঃ। ৩। ২। ২৪৩। 

বিকাধী। বিলাসী । বিকথী। বিভ্রন্তী। 

২২৯1 অপে চ লষঃ। ৩। ২। ১৪৪। 

চাদ্বৌ। অপলাধী। বিলাধী। 

২৩০ | প্রেলপস্যদ্রমথবদবস? 1 ৩। ২1 ১৪৫। 

গ্রলাগী । প্রসারী। প্রদ্রাবী। প্রমাথী। প্রবাদী। প্রবাসী । 

২৩১। নিন্দহিংসক্লিশখাদবিনাশপরিক্ষিপপরিরটপরিবাদি- 
ব্যাভাযষাসুয়ো বুঞ্ । ৩। ২। ১৪৬। 

পধম্যর্থে প্রথমা । এভ্যো বুঞৰ স্যাৎ। নিন্দকঃ। হিংসক ইত্যাদি ॥ 
গুলা সিদ্ধে বুঞ্বচনং জ্ভাপকম্ তচ্ছীলাদিযু বাসরূপন্যায়েন তৃজা- 
দয়ে! নেতি। 

২২৮। বৌ কষ। হিংসার্থত লন শ্রেষণক্রীডনয়োঃ কথ ম।ঘায়স্ স্তজু বিশ্বাসে। 
২৯৯। অপোঃ চ লমঃ। লষ কানস্তো। 

২৩০। প্রেলপঃ। লপব্যক্ত।য়াং বাচি। প্রমাথীতি। মথে বিলোড়নে । 
২৩১। নিপহিংস। ইহ শুতে বিনাশেতি বিপৃর্বক্ত নশেণ্যন্তম্ত ভাবিনা ণিলোপেন নির্দেশ: । 

অকারত্থাগন্তকঃ। কেচিত্তু পিনাশীতি ণ:গুমেব পঠন্তি। পরিবাদীতিঞ্ঠু বদেণ্যন্তস্ত পাঠে নির্বিবাগ 
এব । আশুয়তিঃ কগাদিধশস্তঃ নিশ্দাদীন।মশঘাভ্তানাং সমাহারদ্বন্দে সৌত্রং পুংস্্ম। শ্যাদেতৎ। 
অহ্যাতরের বুণু বিধেয়ে। নেতরেভ]: নিন্াপীনা" ু.লৈব সিদ্ধে১ ন হি তত্র লিৎ্ম্বরনিৎম্বরয়ো- 
শিবংশযেইস্তি উভয়থাপাছাদ!ভহাং। অহ্য়ত্েস্ত গুলি লিতীতি প্রতায়াৎ পুর্বমুদাতং বুঞ্ি ভু 
্িতা।দিনিতামিতাপিক্দাত্ত হতি বিশেষস্তত্রাহ। ণলেতি। তৃজাদয়ে। নেতি। নেদং ণুবিষয়কমেব 
জ্ঞ।পকং কিন্তু সামান্ততঃ প্রত্যয়মাত্রবিষয়ক মি তার্থঃ | 

স্পেস এ শপ ৮ শাটাশিশিশীটি শপ পপর ৩স পা 

২২৮। বিপুর্ববক কষ, লস, কথ ও অ্রন্ত এই সকল ধাতুর উত্তর ঘিণুন্ প্রত,য় হয়। 
যথা, বিকাষী। বিলাসী । বিকখী। বিশ্রস্তী। 

২২৯। অপি ও বিপুর্ববক লঘ ধাতুর উত্তর ঘিধুন্ প্রত্যয় হয়। যথা, অপলাধী॥ 
দিলাসী। 

*২৩০।  প্রপুর্ববক লপ, স্থ, ক্র, মথ, বদ, বস এই সকল ধাতুর উত্তর খিখুন্ প্রত্যয় 
হয়। যথা, প্রলাপী। প্রলারী। প্রদ্রাবী। প্রমাথী। প্রবাদী। প্রবাসী । 

২৩১। নন্দ, হিংস, বিশ, খাদ ধাতু, তিপুর্বক নাশ ধাতু, পরিপূর্বক ক্ষিপ ধাতু, 
পরিপূর্বক রট ধাতু, পরিপুর্মক বাদি ধাতু, ব ও আঙ্পুর্ধক ভাষ ধাতু, আঙ্পুর্বাক 
স্য ধাতু এই সকল ধাতুর উ'ওর বুগ প্রত্যর হয়। এলে পঞ্চমানর্থ প্রথমা বিভক্তি 

-& 



কদন্তপ্রকরণম্। ৫২৫ 

»৩২। দেবিক্রুশোশ্চোপসর্গে । ৩% ২। ১৪৭। 
আদেবকঃ। আক্রোশকঃ। উপসর্গে কিম্। দেবয়িতা। ক্রোষ্টা । 

২৩৩৭ চলনশব্দার্থাদকন্মকাদ্যুচ । ৩। ২। ১৪৮। 

চলনারথীচ্ছন্ার্থাচ্চ যুচ্ স্যাৎ। চলনঃ। চোপনঃ। কম্পনঃ। 
শব্দনঃ। রবণঃ। অকল্মকা কিম। পঠিতা বিদ্যাম্। 

২৩৪। অনুদাত্েতশ্চ হলাদেঃ। ৩। ২। ১৪৯। 

অকর্মকাদ্ যুচু স্যাৎ। বর্তনঃ। বদ্ধনঃ । অনুদীত্তেতঃ কিম্। 

ভবিতা। হলাদেঃ কিম্্। এধিতাঁ। অকম্মকা কিম। বসিতা বন্ত্রম্। 

২৩২1 দেনিক্রুশে।রিতি । দীব্যতের্হেতুমণাস্তস্ত দিবু কুঁজনে ইতি চুরাদিণাস্তস্ত চ গ্রহণম্। 
২৩৩। চলনশব্দার্থা। চল কম্পনে। চুপ মন্দায়াং গতৌ। কপিচলনে। শব্দ শানে চুর।দি: | 

রু শবে চলন ইত্যাদি যুবোরিত্যনাদেশঃ। 
২৩৪ । অনুদত্েতশ্চ হলদে: । নন সর্বরবোহপান্থদাতেৎ। হলম্ত এবেতি তদস্তবিধিং বাধিত্বা 

সামর্থাদ্ধল।দিরেব গ্রহীধাতে। তৎ কিমাদ্দিগ্রহণেনেতি চেখ। অত্রানুঃ আদিগ্রহণাভাবে হলভ্তাদি তার্থঃ 

হ্যাত্বথাহি সত্যেধিতেত্যাদাবতিএসঙগঃ শ্যাজ্ছুগুপন্ ইত্যাদি চ ন সিধ্যেৎখ। অন্তি চেহানুদাত্তেত্বং 
গপ।দিখবয়বেধচরিতার্ঘন্য।মুবন্ধস্ত সমুদায়বিশেষকত্বাদিতি দিক্ । 

হইয়াছে। যথা, নিন্দকঃ। ভিংসকঃ | ইত্যাদি। ণুল্ প্রতায় *করিয়াও যদ্যপি 
এ সকল পদ সিদ্ধ হইত, তথাপি যে বুঞ প্রত্যয় বিধায়ক হ্ত্রের আবশ্তক, কেনল 
তাচ্ছীলাদি বিষয়ে “বাসরপ স্তাত্ান্ুসারে” তৃচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের ব্যাঘাতার্থ, হইবে না, 
ইহা বুঝিতে হইবেক। অর্থাৎ ইহা ণুল্ বিষয়ক জ্ঞাপক নহে, তবে প্রত্যয় 
মাত্রবিষয়ক জ্ঞাপক জানিবে। 

২০২। উপসর্গ উপপদ হইলে দেবি ও ক্রুশ ধাতুর উত্তর বুঞ প্রতায় হয়। যথা» 
*আদেবকঃ। আক্রোশকঃ। উপসর্গ পূর্কে না নাজির কি হইবে ? যথা, দেবয়িতা। 
ক্রোষ্টাপ 

২৩৩। চলনার্থক ও শব্দার্থক অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর প্চ্ প্রতায় হয়। যথা, চলনঃ। 
চোপনঃ। কম্পনঃ। শব্দনঃ। রবণঃ। সকর্মক ধাতুর উত্তর হইলে যুচ্ প্রত্যয় 
হইব না। যথা, পঠিত বিদ্বাম্। 

২৩৪ । অন্ুদাত্তেত (আত্মনেপদদী ) এমন যে অকর্্মক হলাদি ধাতু, তাহার উত্তর 
যুচ প্রত্যয় এহয়। যথা, বর্তনঃ | বর্ধনঃ। অন্ুদাত্তেত না হইলে কিরূপ হইবে ? 
ভবিত। ৮ এধানে যুচ্ হইল না। হলাদি না হইলে কি হইবে? এধ্িত।। এখানে 
যুচ্'হইল*ন।। সকর্্মকের উত্তর হইলে কি হইবে? বসিতা বন্ত্রম্। এখানে যুচ্ 
হইল না । 



৫২৬ ূ সিদ্ধান্তকো মুর্দী 

৩০৫1 জুচঙ্ব্রম্যদন্দ্রম্যস্যগৃধিজল শুচলষপতপদঃ1৩1২1১৫পা 

জু ইতি সৌতর ধাতুর্গতৌ বেগে চ। জবনঃ। চত্ক্রমণঃ । দক্দ্রমণঃ 

সরণঃ | পুর্ব্বেণ সিদ্ধে পদগ্রহণং লষপতপদেত্যুকঞ। বাধা মা ভূদিতি। 

তেন তাচ্ছীলিকেষু পরস্পরং বাসরূপবিধির্পাস্তীতি । তেনালঙ্কএকস্তুন্ ন। 

২৩৬। ক্রুধমণ্ডার্থেভ্যশ্চ। ৩। ২। ১৫১। 

ক্রোধনঃ। রোষণঃ। মণ্ডনঃ । ভূষণঃ। 

২৩৭। নয ৩1২1 ১৫২। 

যকারান্তাদ্ যুছ ন স্যাৎ। রুয়িতা। ল্মায়িতা। 

২৩৫। জুচওুক্রম্য । ক্রমিদ্রমী যওস্তৌ ক্রমু পাদবিক্ষেপে ভ্রমহম্মমীশ্ব গতৌ। পূর্ব্বেণেতি। 
অনুদাত্তেতশ্চেতানেন ইহ পদিগ্রহণং সকর্কার্থমিতি বৃত্তিকতোক্তম। ভাষ্যে তু অনভিধানাদেক 
সকন্ধনকানন তবিষাতীতুক্তত্বৎ। জ্ঞাপনার্থমেব ত্দিতাশয়েনাহ। বাধা মাভৃদিতা।দি। পরম্পরমিতি। 
নিন্দ[পিশ্থতর হি তচ্হীল!দধু বাদরূপবিধানাৎ তৃএশদয়ে। নেতি জ্ঞাপিত(মহ তু তাচ্ছীলিকেধু প্স্পরং 
নেতি জ্ঞাপিতমিতি বিবেক হতি ভাবঃ। 

২৩৬। জ্ুধ। জ্রুধ ক্রোধে। রুষ রোষে। মডিভূষায়াম্। ভূষ অলঙ্কারে। 
২৩৭। নষঃ। অ+পয় নয়তয় জয় গহাবিতি পঠিতহ্ত নয়তের্ণায়ং নির্দেশঃ অনুদ[তেতাদেব 

যু5: সিদ্ধহাৎ কিন্ত (নতি পৃথক পদমিতি সতাহ। যকারাস্তাদিতি। ক্রুয়িত। গ্্রায়িতেতি। রুয়ী 
শব্দে উদ্দে চ। স্প্রায়ী বধূননে। 

২৩৫ । জু ধাতু, চক্রম্য ধাতু, দন্দ্রম্য: ধাতু, স্য ধাতু, গৃধি ধাতু, জ্বল ধাতু, শুচ 

ধাতু, লষ ধাতু, পত ধাতু ও পদ ধাতু এই সকল ধাতুর উত্তর যুচ প্রত্যয় হয়। জু 
এইটী ুত্রপঠিত ধাতু, ইহা গতি ও বোধ অর্থে প্রযুক্ত হয়। যথা, জবনঃ। 
চংক্রমণঃ। দজ্জমণঃ | সরণঃ। পদ ধাতুর অকর্শকত্ব, অনুদাত্তেত্ব ও হলাদ্ছিত্ব হেড 
“অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ” এই পূর্ব সুত্র দ্বার! ইহার উত্তর যুচ্ প্রত্যয়ের সিদ্ধি হইত, তবে 
ষে, পুনর্ব্বার এস্কলে পদ্র ধাতুর গ্রহণ হইয়াছে, উহ! কেবল “লষপতপদ” এই বক্ষ্যমাণ 
সুত্র দ্বার! উকএং প্রতায় হুইয় যুচ্ প্রত্যন্নের বাধ! ন। হয়, তজ্ন্ত বিহিত হইয়াছে 
বুঝতে হইবে। তাহাতে এই ফল হইল যে, তচ্ছীলাদি বিষয়ে পরস্পর বাসরপ 
বাধ নাই, এই জন্য অলং শব্দপৃর্ববক কৃ'ঞ ধাতুর উত্তর তৃণ্ প্রত্যয় হইবে না। 

২৩৬। ক্রুধ ধাতু ও মণ্ডার্থ অর্থাৎ ভূষণার্থক ধাতুর উত্তর যুচ্ টা হয়। যথা, 
ক্রোধনঃ। ক্লোষণঃ । মণ্ডনঃ। ভূষণঃ। ইত্যাদি। 

২৩৭। ষকারান্ত ধাতুর উত্তর যুচ প্রত্যয় হয় ন|। খা, জরি স্মারিত)। 
ইতাবাদ। 



কদম্তপ্রকরণম্। ৫২৭ 

*২৩৮। সুদদীপদীক্ষশ্চ। ৩। ২। ৯৫৩ । 
যুচ ন স্যাৎ। সুদিতা। দীপিতা। দীক্ষিতা। *নমিকম্পীতি” রেণ 

যুচো বাধে সিদ্ধে দীপেশ্রহণং জ্ঞাপয়তি তাচ্ছীলিকেমু বাসরূপবিধর্মাস্তীতি 
প্রায়িকমিতি। তেন কআঁ কমনা যুবতিঃ। কম্প্রা কম্পন শাখা । যদি 
সুদেযুছ ন কথং মধুসুদনঃ। নন্দ্যাদিও। 

২৩৯। লষপতপদস্থাভূরুষহনকমগমশুভ্য উকএ২। ৩।২১৫৪। 
লাধুকঃ। পাতুকঃ। ইত্যাদি। 

২৪০। জল্পভিক্ষকুট্টলুণ্টবৃউঃ ষাকন্। ৩।২। ১৫৫। 
জল্লাকঃ। ভিক্ষাকঃ। কুন্রীকঃ। লুণ্টীকঃ। বরাকঃ। বরাকী। 

২৩৮ হুদদীপ। হুদ ক্ষরণে। দীপী দীপ্তো। দীক্ষ্য মৌগ্োজ্যাদৌ। তাচ্ছীলিকেছিতি। পরস্পর- 
মিতি শেষঃ। প্রায়িকমিতি। ন কেবলং যথাশ্রুতভাধামবলম্বায যুজয়োরেব সমাবেশ ইতি সগ্তবাং 
কিন্ত প্রায়িকত্ব এব তাষাস্ত তাৎপর্যং তেন গরমের্শঘপতপদেতুাকঞ্বিষয়ে তৃম্মপি। শস্তা গামুকঃ। 
তথ। বৌ কষলসেতিঘিনুণ্ষিয়ে যুজপি। বিকরথ্থী বিকখন ইতাদি সিধ্যতীতি ভাবঃ। 

২৩৯। জল্লপ। জপ জল্প ব্যক্ত।য়াং বাচি। ভিক্ষ তিক্ষায়াং লাতেইলাতে চ। কুট ছেদনে। 

পৃষ্ঠ স্তেয়ে। চৌরাদিকাবিমৌ। অত্র বাচখুঃ॥। জল্লেং চলন শব্দার্থাদিতি ভিক্ষেরমুদাত্তশ্চেতি 
হুচি প্রাপ্তে কুট্টলুঠয়োণেশ্ছন্দসীতি ইঞ্চি প্রান্তে বৃডন্্াদুগমহনজনেতি কিকিনোঃ প্রাপ্তয়োরয়ং 

বিধিরিতি। যে ডীবর্ধ ইত্যাহ বরাকীতি। 
২৪৯1 প্রজো। জু ইতি সৌ্রো গতার্থঃ। 

২৩৮$ স্দ, দীপ ও দীক্ষ এই সকল ধাতুর উত্তর যুচ্ প্রত্যয় হয় না। যথা, 
হদিতা। দীপিতা। দীক্ষিতা। “নমি কম্পি” এই স্থত্রান্সারে “র” গ্রতায় দ্বার! 

*যুচ প্রতায়ের বাধা সিদ্ধ হইবোও এথানে দাপ ধাতুর গ্রহণ দ্বারা জানাইতেছেন যে, 
ভাচ্ছীঙ্সাদি বিষয়ে বাসরূপ বিধি হয় নাই, এইটী প্রায়িক। সুতরাং কতা কমনা 
যুবতি । কন্প্রা কম্পন! শাখা । এস্থলে যুচ্ 9 রকাঁর উভয়ই হইল। যদ্যপি সদ 
ধাড়ুর উত্তর যুচ্ প্রতায় ন! হয়, তাহা! হইলে মধুস্দনঃ পদ কিপ্ধপে সিদ্ধ হইল । 
তদ্বিবয়ে বলিতেছেন যে, নন্দাদিগণ মধো সদ ধাতু পঠিত হইয়াছে, অতএব তাহপ্টর 
উত্তর "লু প্রত্যয় দ্বারা উক্ত পদ সিদ্ধ হইল। 

২৩৯'। লম, পত, পদ, স্থা, ভূ, বৃষ, হন, কম, গম ও শৃধাতু, এই সকল ধাতুর 
উত্তর উক্লএ শ্রতায় হয়। থা, লাুক:। পাতুকঃ। ইত্যার্দ। 
২৪৯ ৮ অল্প, ভিক্ষ, কুট, লুণ্ট ও বৃঙ্ ধাতুর উত্তর যাকন, প্রত্যন্ন হয়। যথা, 

জল্লাক:। ভিক্ষাক:॥  কুট্টাকঃ। লুণ্টাকঃ। বরাকঃ। বরাকী। 



৫২৬ | সিদ্ধান্তকৌমুদা । 

২৪১ | প্রজেশরিনিঃ। ৩। ২। ১৫৬। 

প্রজবী। গ্রজবিনৌ। প্রজবিন2। 

২৪২। জিদৃক্ষিবিস্ত্রীণমাব্যথাভ্যমপরিস্ুপ্রসৃভ্যশ্চ ।৩1২/১৫৭। 

জয়ী। দরী। ক্ষরী। বিশ্রয়ী। অত্যয়ী। বমী। অব্যয়ী। 

অভ্যমী। পরিভবী। প্রসবী। 

২৪৩। স্পৃহিগৃহিপতিদয়িনিদ্রীতন্দ্রীশ্রদ্ধাভ্য আলুচ্ । 
৩। ২। ১৫৮। 

আদ্যাস্কুয়শ্চ,রাদাবদন্তাঃ | স্পৃহয়ালুঃ । গৃহয়ালুঃ। পতয়ালুঃ। 

দয়ালুঃ । নিদ্রালুঃ । ততপূর্বেবা দ্রা তদেো নীন্তত্বং নিপাত্যতে | 
তন্দ্রালুঃ। শীওো বাচ্যঃ | ০। শয়ালুঃ। 
পপ সপ ৪৬৭ শা পপ (এ শপ পল শপ শাাপসপ্পাা  পপপপাশীশা 7 শপ আপস 

২৯১। জিদৃক্ষি। জিজয়ে। জি অটিভবে। দৃঙ্আদরে। ক্ষি ক্ষয়ে। ক্ষি নিবাসগতোঃ। 

শ্রিঞ সেবায়।ম্ বিপুর্বঃ। বাথ ভয়সঞ্চলনয়েঞ্পূর্ববং নিপাতন।ন্রঞ্চো। ধাতুন! সমাসে নলোপে ততঃ 
প্রতায়ঃ। অম গতাদিধু অভিপুর্ববট। প্রসবেতি। যু প্রেরণে। অন্মাদিতি। বুঙ্ প্রণিগর্ভবিমোচনে 

ষুঙড প্র(ণিপ্রসবে ইমো ন খুহোতে সানুবন্ধতাৎ। জিদৃক্ষীত্যত্রৈব প্রজুং পঠিত্বা পূর্ববশৃত্রং ত্যক্জুমুচিতম্। 
এবং [হ পৃথাখ্বভক্তিশ্চকার্্ মাক্ত্িতি সৃবচম্। 

২৪৩। স্পৃহি। স্পৃহ ঈপ্লায়াম্। গ্রহ গ্রহণে । পত গতে।। ত্রয়শ্রাদাবিতি। তেন গেরয়া- 
দেশেন রূপসিদ্ধিগিতি ভাব: । যদ্োবং ণিচি উপধ।গুণবৃদ্ধী স্যাতামত আহ । অদস্তা ইতি । ততশ্চা-" 

লোপন্ স্থাশিবন্বাত্তদর্ভ।বঃ। তৎপূর্ব হতি। তচ্ছব্দস্ত সমাসোইপি খাপাতনাদিতি বোধ্যম্। ডুধাএই 
আং্পুর; অদ্ধাপুঃ। ধেটস্তর নেদং র»পম্। শ্রৎপূর্ববস্ত তন্ত প্রয়োগাভ।বাদিতি ব্যাচখুযুঃ । কথং 
কৃপ।পুঃ শ্ধানুঃ ৷ কৃপ।ং ম্পদ্ধঞ্চ লাতীতি বিগ্রহ মৃগয্দিত্বাৎ কুঃ। 

২৪১। প্রপূর্ববক জু ধাতুর উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়। যথা, প্রজবী। প্রজবিনৌ। 
প্রজাবনঃ। 

২৪২। জি, দূ ও ক্ষি ধাতু, বিপুর্র্বক পঠ ধাতু, ইণ্ ধাতু, বম ধাতু, নএপূর্ববক বাথ 
ধাতু, আভিপুর্বক অম ধাতু, পরিপুর্বক ভূ ধাতু, প্রপূর্বক স্থ ধাতু, এই সকস ধাতুর 
উদ্ধর ইনি প্রত্যয় হয়। যথা, জয়ী। দরী। ক্ষয়ী। বিশ্রয়ী। অতায়ী। বমী। 
অব্যথী। অভামী। পরিভবী। প্রসবী। 
 ২৪৩। স্পৃহি ধাতু, গৃহি ধাতু, পতি ধাতু, দয়ি ধাতু, নিপুর্ববক ভ্রাঁধাতু, তৎপূর্বক 
ড্র ধাতু ও শ্রাপূর্বক ধা ধাতু এই সকল ধাতুর উত্তর আলুচ্ প্রতায় হয় । ইহাদের 
মধ্যে প্রথম তিনটা অর্থাৎ স্পাহ, গৃহি ও পতি ধাতু চুরাদদিগণ মধ্যে আকারাস্ত 
পঠিত হইয়াছে । যথা, স্পৃহয়ালুঃ । গৃহয়ালুঃ। পক্জয়ালুং । দয়ালুঃ। নিদ্রালুঃ | 
তংপৃর্ধক দ! ধাতুর উত্তর নিপাতনে তংভাগের তকারের স্থানে নকার 'ভুষ়। 
যথা, তন্্রীলুং । শীঙ দাতুর উত্তর আলুচ প্রত্যয় হয় যথা, শয়ালুঃ। 



ক্দস্ত প্রকরণম্। 1২৯ 

*২৪৪। দাধেটুসিশদসদে। রুই । ৩। ২। ১৫৯। 

ঈার। ধারুঃ। সেরুঃ। | সঙ্গঃ। 

২৪৫৭1 স্যঘস্যাঃ ক্রচ। ৩। ২।১৬০। 

্যমরঃ। ঘম্মরঃ। অদন্মর2। 

২৪৬। ভর্জভাসমিদে! ঘুর । ৩। ২। ২৬১। 
ভশ্তুর2। ভাস্ুরঃ। মেছুর2। 

২৪৭। বিদ্িভিদিচ্ছিদেই কুরচ । ৩। ২। ১৬২। 

বিছ্বুরঃ। ভিছ্ুরম্। ছিছুরম্। 

২৪৮। ইণ্নশৃজিসর্তিভ্যঃ করপৃ। ৩। ২। ১৬৩। 
ইত্বর2। ইত্বরী। নশ্বরঃ। জিত্বরঃ। স্ত্বরঃ| 

২৪৪ । দীধেট। ডুদাঞ দোদেঙাং ব্রয়াশামেব গ্রহশং ন তু দাপ দাপোরিত্যাহ | 
২৪৫1 তন্কুর ইতি । চজোরিতি কৃত্বস। অভিধানম্বভাবাস্তঞ্জেঃ কর্মখ্বকর্তরোবেত্যাহঃ। 
২৪৭, বিদিভিদি। বিদেজ্জানার্থতৈব গ্রহণং ন তু লীভার্থক্ ধাখানতে। ছিছুরমিতি। 

ক্ষর্দকর্তরি প্রতায ইতি বৃত্তিঃ নৈতস্তাযো দৃষ্টম্। তথা চ মাধঃ। মুখ্যে কর্তরি শাযুহ্। শ্রিক়্তমায় 

ঘপুগ্ডরুমৎসরশ্ছিছরয়াহ্রয়াচিতমঙ্গন1! ইতি । ইহ অভুরিতি চ্ছদঃ। 

২৪৮। ইহবরঃ ইত্বরী ইতি। ইণ্ গতৌ হুশ্বস্ঠ পিতীতি তুক্ কিন্ব।দগুণাভাবঃ টিভ্েত্যা্গিনা 
বিপ্লাং তীপ্। 

২৪৪। নদ! ধাতু, ধেট ধাতু, সি ধাতু, শদ ধাতু ও সদ; ধাতুর উত্তর রু প্রত্যয় ভয়। 
সখা, দার ধারুঃ। সেরুঃ | শন্রঃ। সন্রঃ | 

২৪৫১ স্ঠ ধাতু, ঘস ধাতু ও নদ ধাতুর উত্তর ঝ্মরচ, প্রত্তাগন হয়। বধা, স্বময়ঃ) 

ঘশ্বরং। অগ্ারঃ। | 
২৪৬। ভঙঞ্জ ধাতু, তাস ধাতু ও মিদ ধাতুর উত্তর ঘুরচ্ প্রতায় হয়। যথা, 

উদ্গুরঃ। তাগ্ছরঃ। মেহরঃ | 

২৪৭1 বিদি ধাতু, ভিদি ধাতু ও ছিদি ধাতুর উত্তর কুরচ্ প্রত্যয় হয়। ঘর্থ 

বিছবরঃ | ভিহুরম্। ছিছুরম্।+, 
১৪৮। *ইপ ধাতু, নশ ধাতু, জি ধাতু ও সধাতুক্ উত্তর করপ্, প্রত্যয় হয়। 

বথা, ইত্বরঃ। ইস্বরী। নশ্বর: ০ জিন্বুরঃ। স্যত্বরঃ | 
ক (৬৭) 



€৩৬ সিঙ্গান্তাকৌমুদী । 

২৪১৯। গত্বরশ্চ। ৩। ২। ১৬৪। 

গমেরনুনাসিকলোৌপোহুপি নিপাত্যতে । গন্রী। 

২৫০। জাগুরূকঃ। ৩। ২। ১৬৫ 

জাগর্ডেরকঃ স্যাৎ। জাগরূকঃ। 

২৫১ । যজজপদশাং যউঃ। ৩। ২। ১৬৬। 

এভ্যে। যন্তেভ্য উকঃ স্থা। দশামিতি ভাবিনা নলোপেন নির্দেশ 
যাষজ্কঃ। জণ্তীপুকঃ | দন্দশৃকঃ2। 

২৫২1 নমিকম্পিম্ম্মজসকমহিংসদীপো রঃ । ৩। ২। ১৬৭ 

নঅং। কন্প্রঃ। স্মেরঃ। জসির্নএপূর্ববকঃ ক্রিয়াসাতত্যে বর্ততে। 
অজজঅং সন্ভতমিত্যর্থ | কঃ! হিংঅঃ। দীপ্রঃ। 

২৫৩1 সনাশংসভিক্ষ উঠ । ৩1 ২। ১৬৮। 

চিকীধুঃ। সশংমুঃ। ভিক্ষুত। 

২৫৭। জীগুরকঃ। জাগুরিতি পঞ্চমান্তং তদ্বাচষ্টে জাগর্তেরিতি। জাগরূক ইতি সিদ্ধরূপমেব 

তু নিপাতিতম্। উত্তরনৃত্রে উকল্ঠাননুবৃত্তি প্রসঙ্গ ৎ। 
২৫১। যজজপ।, যাযজুক ইতি । ধজের্ধাডি ছিছাদি দীর্ঘোহকিত ইতাভ্যাসদীর্ঘঃ ॥ অঠে। লোপে 

ঘন্ত হল ইতি লোপঃ। জগ্রপৃক ইতাদি। জগজভদহদংশেতা।দিল] নুক। বাবদূকশন্দপ্ত উলুকাদর- 

শ্চেত্যত্র বক্ষাতে। মাধবন্তবহ কুর্বব(দিগণে বাবাদুক ইতি পাঠাদেব যওশ্থান্বদেঞক্ক প্রত্যয়ং ইতি। 
২৫৩। সনাশংস। সনিতি প্রতায়গ্রহণাত্দন্তগ্রহণম্। বষণু দানে ষণ সন্ভক্তাবিতিধাত্বোস্ত নেহ 

গ্রহণম্। গর্গদিধু বিজিনীধুশব্গ্ত পাঠাৎ। আশংসেতাওঙঃ শংহ্* ইচ্ছ।য়ামিত্যয়ং গৃহ্াতে ন শংহ্ 
স্ততাবাত আও সহ নিদ্দেশাৎ। 

২৪৯। গম ধাতুর উত্তরও করপ্ প্রন্যায় হয় এবং গম ধাতুর অন্ুনাসিক বর্গ 
অর্থাৎ মকারের নিপাতনে লোপ হয়। যথা, গত্বরী। 

২৫০ | জাগৃ ধাতুর উত্তর উক প্রত্যয় হয়। বথ!, জাগরূকঃ। 
২৫১। যউভ্ত যজ ধাতু, জপ ধাতু ও দন্শ ধাতুর উত্তর উক প্রত্যয় হয়। দশাম্ 

“এই পদটা ভাবি নকার লোপের দ্বার! নির্দেশ হইয়াছে। যথা, যাষজুকঃ | ০০০০ 
ন্ন্বশুকঃ। 

২৫২। নম ধাতু, কম্প ধাতু, স্মি ধাতু, নএ্পুর্বক জস ধাতু, কম ধাতু, হিন্স 
ধাতু ও দীপ ধাতু এই সকল ধাতুর উত্তর র প্রত্যয় হয়। বথা, নমঃ কল্প্রঃ। 
স্মেরঃ। নএপূর্বক জস ধাতু ক্রিম্নার সাতত্যার্থ অর্থাৎ নৈরন্তর্যযার্থ বুঝায় । থা 
অজত্রং সম্ভতং ইত্যর্থঃ। ক । হিংক্রঃ। 'দীপ্রঃ। 



কদন্তপ্রকরণম্। | ৫৩৯ 

২৫ধ। বিন্দুরিচ্ছুঃ। ৩। ২। ১৬৯। 
বেকেনুম্ ইষেশ্ছত্বপ্ত নিপাত্যতে । বেস্তি তচ্ছীলো বিন্দুঃ । 

ইচছতি ইচ্ছুঃ ॥ 

২৫৫। ক্যাচ্ছন্দসি। ৩। ২।১৭০। 
দেবান্ জিগাতি স্ন্যুঃ | 

২৫৬। আদৃগমহনজনঃ কিকিনে লিট চ। ৩। ২। ১৭১ ॥ 
আদস্তাদৃগন্তাদগমাদিভ্যশ্চ কিকিনো স্তশ্ছন্দসি তো চ লিড়ৎ। পপিঃ 

সোমম্। দদির্গাঃ। বভির্ববজস্। জগ্মিযরবা। জদ্গিবৃত্রমমিত্রয়ূম্ | 
জভিম্ত; । ভাষায়াং ধাঞকহ্গমিজনিনমিভাও। ০1 দধিঃ। চক্রিঃ। সঙ্সি। 
জগ্মিঃ। জভিন্ঃ। নেমিঃ। সাসহিবাবহিচাচলিপাপতীনামুপসংখ্যানম্। ০ । 

যন্ডেভ্যঃ সহেত্যাদিভ্যঃ কিকিনৌ পতেনীগভাবশ্চ নিপাত্যতে । 

২৫৪। বিন্দুরিচ্ছুঃ । বিদ জ্ঞানে হতান্তৈব গ্রহণং নেতরেধাম। এবমিষেরপি ইচ্ছার্থকন্ৈব 
গ্রহণং নত্বিষ গতে। হষ আভীক্ষাইতানয়োরনভিধানান্িপাতনাদ্ধেতি ভাবঃ॥ বিন্দুশবস্ত পবগায়া (দঃ 
বিদি অবয়বেহল্মান্ মগযাদিত্বাৎ কুপ্রতায়ে বোধাঃ। 

২৫৫ | ক্যাচ্ছন্দসি। ক্য ইতি কাটক্যক্ধাডাং সামান্তগ্রহণম্। ক্যাস্তধাতোশ্ছন্দসি বিষয়ে 
তাচ্ছীলাদিবু উপ্রতারে৷ ভবতীতি কাশিক]। ক্য ইতি ব্যাখ্যানাৎ কণ্ডাদির(পিশ্গৃহাতে তেন তুরণা- 
বোইঙ্গিরসে। ন ক্ষস্ত সমর্থে সপর্ধবঃ যমন্ত যোনৌ। শকুনং ভূরপ্যমিত্যাদি সিদ্ধম্।, তৃরণ তৃরায়াম্। 
সপর পৃজায়াম্। ভুরণ ধারণপোধণয়োরিতোতে কগ্ডাদিযু পঠিতাঃ। অথ কথং সম্তঃ প্রণয়িবাক্যানি 

গতি হানস্যব ইতি ভট্টপাদ।2। মৃগযাদিযু অসুয়শবে] দ্রষ্টব্য ইতি হরদত্বঃ। সুম্সযুরিতি। নুষ্- 
শব্দাৎ কচি তদস্তাডুঃ | ন ছন্দস্টপুজস্তেতি নিষেধাৎ ক্যচি চেতি ঈত্বমকৃুৎসার্ধেতি দীর্ঘশ্চ ন ভবতি। 

২৫৬। আদ । খদেরবিতিবদাদিতি দকারে! মুখনুখার্ঘে। ন তৃম্নং তকারন্তেন তাৎপরত্বাভাব।দ্ব 
ইতানেন দীর্ঘেহপি গৃহাতে ততুরিজ্জরিগুঃ। তৃপ্নবনতরণয়োপ্রিতান্ত গৃ নিগরণ ইত্যন্ত চ বহুলং ছন্দসী- 
ত্যু্থে বপমিতি প্রাঞ্চঃ। বস্ততস্ত আদিত্য দিপ্রকৃতিবিশেষণমুদ।হরণং প্রপঞ্মাত্রম্। ফিকিনৌ 

২৫৩। সন্প্রতায়াস্ত ধাতু, আওঙ্পূর্বক শন্স ধাতু এবং ভিক্ষ ধাতু এই সকল 
ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়। যথা, চিকীধুঠঃি। আশংস্থঃ। ভিক্ষু । 

২৫৪./ বিন্দুঃ ও ইচ্ছুঃ এই ছুইটী পদ্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। বিদ ধাতুর স্থানে নুম্» 
এবং ইফ ধাতুর স্থানে ছকার নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে । যথা» বেত্তি তচ্ছীলে! বিন্দু । 
ইচ্ছতি ইতি ইচ্ছুঃ। | 

২৫৫1 এই স্তরে কাচ্ প্রত্যয় দ্বারা ক্যছ, ক্যষ্, কাঙ এই কন প্রতায়ের 
সামানততঃ গ্রহণ হইযে। বেদে ক্যচ্ প্রত্ব্াস্ত ধাতূর উত্তর অর্থাৎ কাচ্, কাষ্, ক্যঙ্, 
এই সকল প্রতান্নান্ত ধাতুর উত্তর উ প্রন্্য হক্গ। যথা, "দেবান্ জিগাতি জুয়ঘু$৮। 



৫৩২ সিদ্ধাস্তকৌমুরদী । 

২৫৭। স্বপিতৃষোর্নজিউ। ৩। ২। ১৭২। 

স্বপ্নক্। তৃষ্তকৃ। তৃষ্তজৌ। ভৃষ্চজঃ। ধুষেশ্চেতি বাচ্যমিতি 

কাশিকাদৌ । 'ধৃষ্ণক্। এ 

২৫৮। শুবন্দ্যোরারুঃ ॥ ৩। ২। ১৭৩ 

শরারঃ। বন্দারু2। 

২৫৯। ভিয়ঃ ক্রুক্ুকনৌ । ৩। ২। ১৭৪ । 
ভীরুঃ। ভীলুকঃ।॥ ক্রুকম্নপি বাচ্যঃ | ০। ভীরুকঃ। 

লিট্চেত্যেতাবন্মাত্রমেব বিবক্ষিতম্। তথাচ বার্তিকম্। কিকিনাবুৎসর্গশ্ছন্দসি সদা দিকে)! দর্শনাফিতি & 
উদাহৃঙঞ্চ ভাষ্যে সেদির্নেমিরিত্যাদি এবং স্থিতে আদ্দিতি তপরকরণেহপি ন ক্ষতিরিতি ধ্বনয়ন্নাহ। 
আদন্ত।দৃদন্ত।দিতি। বির্বজরমিতি। ন লোকেতি যীনিষেধাদ্ দ্বিতীয় । কিকিনোঃ স্থানে তিবাদয়ে। 
ন লিডূদ্দিতাতিদেশেন স্বরূপাবাধেনৈব কার্যাতিদেশাৎ । ছান্দসনুত্রন্বয়োহপন্ভসনম্ ॥ ভাষায়াং 
ধাঞ্িত্যািবান্তিকবিষয়বোধনার্থম। ইহ চবার্তিকে গমিধদ্যপি ন দৃষ্ততে তথাপি ধাতুবৃত্বে। কচি তি- 
পুস্তকে চ দশনাভুপন্তস্তঃ। জগ্মিরিতি। গমহণসজনেত্যুপধালোপঃ ॥ জদ্বিরিভি। অভ্যাস্াচ্চেতি 
কুত্বম্।) দধিরিতি। আতো! লোপঃ। নেমিরিতি । এত্বীভ্যাসলোপো। সাসহীত্যাদি। বডোইতে। 

লোপে বলোপঃ অভাত্বীর্থং নীগভাবশ্চেতি। নীখ্বকীত্যাদিন। প্রাপ্তস্ত নীগাগমন্কাভাব ইত্যর্থঃ। 
২৫৭ তৃষ্ঃগিতি। ভিথ্বাশ্ন গপঃ। নজিও ইকার উচ্চারণার্থঃ। ক্ুুকম্নপীতি। অত্বএব 

ভীরূভীলুকভীরুক। ইত্যমরঃ ৷ 

২৫৬। আকারাস্ত ধাতু, খকারাস্ত ধাতু, গম ধাতু, হুন ধাতু এবং জন ধাতু 
এই সকল ধাতুর উত্তর বৈদিকও লৌকিক উভয়বিধ প্রয়োগেই কি ও কিন প্রতায়, 
হয়। একি ও কিন্ লিটের তুল্য হয়। যথ1, পপি সোমম্। দদির্গীঃ ॥ বভির্বভ্রম্ । 
জগিরমূ্বা। পজদ্রিবৃ্রমমিত্রয়ুম্”। জজ্জিঃ। ভাষাতে ধাঞ ক স্থ গম জন ও. নম এই 
সকল. ধাতুর উত্তর কি ও কিন্ প্রতায় হয়। যথা, দধিঃ | চক্রিঃ। সম্িঃ। জগ্মিঃ ॥, 
জজ্ঞিঃ। নেমিঃ। “সাসহি, বাবহি, চাচলি, পাপতীনামুপসংখ্যানম্” এই বার্ডিক স্থৃত্র 
দ্বার! সাসহ, বারহ, চাচল, চাঁপত ধাতুর উত্তর অর্থাৎ যস্ত সহ, বহু, চল ও পত ধাতুর 
উত্তর কি ও কিন্ প্রতায় হয় এবং পত ধাতুর উত্তর লিটের অভাব নিপাতনে. হুয়। 
« ২৫৭। ম্বপ ও তৃষ ধাতুর উত্তর নজিঙ প্রত্যয় হয়। যথা, স্বপ্রক্। তৃষঞ্চক্। 
তৃ্ণজৌ। তৃষ্জজঃ। বৃষ ধাতুর উত্তর নজিঙ্ প্রতায় হয়, এই প্রকার কাশিকাদিতে 
উক্ত হইয়াছে । ধৃষ্ণকৃ। 

২৫৮। শৃ ও বদধাতুর উত্তর আরু প্রত্যয় হয়। যথা, শরারুঃ | খঙ্সারুঃ ॥ 
২৫৯। ভী ধাতুর উত্তর জু ও র্লুকন্ প্রতায় হয়। যথা, তীকুং।. ভীনুকঃ॥ 

ভী ধাতুর উত্তর ক্রুকন্ প্রত্যয়ও হয়। যথা, ভীরুকঃ। - 



কদন্তপ্রকরণম্। ৫৩৩ 

২৬০ । স্থেশভাসপিশকসো বরচ্ ৮ ৩। ২। ৯৭৫। 

স্থাবরঃ | ঈশ্বর । ভাস্বর । পেস্বরঃ। কম্থরঃ| 

২৬২৯1 যশ্ড হুড; | ৩1 ২। ১৭৬। 

যাতের্যডস্তাদ্বরচ হ্যা । অতো লোপঃ। তম্যাচঃ পরশ্মিন্নিতি 
শ্ছানিবন্তাবে প্রাপ্ত পদস্থ চরমাবয়ৰে ঘির্রচনাদৌ চ কর্তব্যে পরনিমিত্তোহ- 
জাদেশো ন স্থানিবত। ত্য যলোপং প্রতি স্থনিবন্ভাবনিষেধালোপো 

ব্যোরিতি যলোপ১। অল্লোপশ্য স্থানিবন্বমাশ্রিত্যাতো লোপে প্রাপ্ডে বরে 
রুণ্তং ন স্থানিব। যাষাবর2। 

২৬২। ভ্রাজভাসধূর্বিিছ্যতোর্জিপৃজুগ্রাবস্তবঃ ক্কিপ্। 
৩। ২। ১৭৭। 

বিজ্াই। ভাঃ ভাসৌ। ধুঃ ধুরৌ । বিদ্যুৎ । উর্কূ। পু২। পুরো। 
দৃশিগ্রহণত্তাপকর্ষাজ্জবতেদদর্ঘঃ | জুঃ। জুবৌ। জুবঃ | আবশব্দন্ত 
ধাতুনা সমাস সুত্রে নিপাত্যতে । ততঃ ক্বিপ্। গ্রাবস্তৃৎ। 

২৬০। ঈশ্বর ইতি। নেভুণীতীড়ভাবঃ। পেন্বর ইতি। পিস্থ পেস্ট গতৌ। কম্বর ইতি। 
কস গ্রতৌ। 

২৬২। ভ্রাজ। আকেরিত্যুক্তত্বাতচ্ছীলাদিধয়ং কিপ্। ভ্রাজ দীপ্তেো। ধুব্রী হিংসায়াম্। ছাত 
দ্নীপ্তোৌ। উর্জ বল প্রাণনয়োঃ। পৃপালন পূরণয়োঃ। জু গতে। সৌত্রঃ॥ * গ্রাবপূর্ববঃ ই&এ স্ততো। 
ধিজ্াডিতি। ব্রশ্চেতি বত্বম্। জশ্ত্রচত্বে। ধূরিতি। রালে।প ইতি বলে।পও বেরবোরিতি দীর্ঘঃ। 
উর্গিতি। চোঃ কুঃ রাৎ সম্তেতি নিয়মানন সংযোগাস্তলেপঃ। পুরিতি। উদ্দোষ্ট্পুর্ববস্তেতুযুত্বম্। 
ব্বোরিতি দীর্ঘঃ। 

২৬০। স্থা, ঈশ, ভাস, পিস ও কন এই সকল ধাতুর উত্তর বরচ্ প্রত্যয় হয়। 
যথা, স্থাবরঃ। ইশ্বরঃ। ভাম্বরঃ | পেস্বরঃ॥। কম্বরঃ। 

২৯১ । যঙত্ত য! ধাতুর উত্তর বরচ্ প্রত্যয় হয়। “অতো লোপঃ” এই স্থত্র দ্বারা 
অকারের বোপ হয়। এর অকারের লোপ হইলে “অচঃ পরশ্সিন্” এই হ্যত্র দ্বার 
স্থানিবস্তাব প্রাপ্তি হইলেও পদান্ত নিমিত্ত কার্য এবং দ্বিত্ব প্রভৃতি কর্তব্য হইলে পর- 
লিমিত্ক অচ্ স্থানিক আদেশ স্থানিবৎ হইবে না। এই হেতু “ন পদাস্তে দির্বচুন” 
এই কুত্র দ্বারা বলোপের প্রতি স্থানিবস্তাব নিষেধ হেতু “লোপো। ব্যোঃ” এই সুত্র দ্বার! 
লোপ অকারলোপের স্থানিবত্ব আশ্রয় করিয়া আকারের লোপ প্রাপ্তি হইলে 

এবং বন্লছ্ গ্রে থাকিলে লুণ্ডের স্থানিবন্ব হইবে না । যথা, যাযাবর; । 
. ২*২। জাজ ধাতুং তাস ধাতু, ধুর ধাতু, বিপূর্বক ছ্যুত ধাতু, উর্জি ধাতু, পূ ধাতু, 
ছু ধাতু, গ্রাবপূরববক সত এই ঢাক্ল ধাতুর উত্তর ক্ষিপ্ প্রত্যয় হয়। যথ বিত্রাই । 



৫৩৪ ,.. সিদ্ধান্তকৌ মুদী । 

২৬৩। অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যতে । ৩। ২। ১৭৮। 

কিপ্। ছিত। তভিদ্। দৃশিগ্রহণং বিধ্যন্তরোপসংগ্রহার্থম্। কচিদদীর্ঘঃ 
রুচি সম্প্রসারণং কচিদ দ্বে ক্ষচিদ্বত্যঃ। তখা্ বাত্তিরম্। ক্কিব্- 

বচিপ্রচ্ছায়তস্ত্রকট প্র-জুজীণাং দীর্ঘোশসন্প্রসারণঞ্চ | ০1 ক্িব্বচীত্যাদিনা 
উণাদিসূর্রেণ কেধাঞ্চিৎ সিদ্ধে তচ্ছাীলাদৌ। তৃণা বাধা মা ভূদিতি বার্তিকে 

গ্রহণম্। বক্তীতি বাক্। পৃচ্ছতীতি প্রাট। আয়তং স্তৌতীত্যায়তস্তুঃ ॥ 
কটং প্রবতে কটপ্রাঃ। জুরুক্তঃ। শ্রয়তি হরিং শ্রীঃ। দৃযৃতিগমিজুহো- 
তানাং দ্বেচ। ০। দৃশিগ্রহণাদভ্যাসসংজ্ঞা । দিছ্যৎ! জগৎ। জুহোতে- 
দীর্ঘশ্চ 1০ জু ঃ। দৃভয়ে। অহ্য হুন্থশ্চ। দীধ্যতে। দদৃশ। 
ধ্যায়তেঃ সন্প্রসারণঞ্চ | ০1 ধাঁঃ। 

২৬৩.| বাক প্রাাডিতি। ইহ দীর্ঘ: সম্প্রলারণাভাবশ্চ সন্প্রসারথপ্রাপ্তিস্ত বচিম্বপিগ্রহিজ্যা বস্ষী- 
তাঙ্গিন।। শ্রন্নতি হরিং ঞীরিতি। প্রাচ। তু শ্রয়স্তেতামিতি কর্মণি কিবুদ।হৃতস্তত্র কর্তরি কৃদিতি 

নুত্রবিরোধঃ ম্পঞ্ট এব বাহলকন্ত অগতিকগতিঃ। ছুাতি। দ্বেচেতি কৃতেছপি দ্বিত্বে অত্যাসসংজ্েহ 

দুর্লত1 প্রত্য।সত্তা। যাষ্টদ্বিহ্এব প্রবৃত্েরত এব আষ্টমিকে স। নেত্যাশঙ্কাধ়ামাহ। দৃশিগ্রছণার্দিতি । 
দিছ্যুরিতি। ছ্যতিম্থাপ্যেরিতাভ্যাসন্ট সম্প্রসারণম্। জগদিতি। গমঃ ক্কাবিতি মলোপে তুকৃ। 

অজ্ঞ গ্বেচেতি ঢচকারেণ দীর্ঘঃ সমুচ্চীয়মা!নে। ছ্যুতিগম্যোর্ন ভবতি দীর্ঘশ্রতা। অচশ্চেতি পরিভাষোপ- 
স্থানাদজন্তজুহোতেরেব সম্ভবতীত্যাশয়েনাহ। জুহোতেদঁখশ্চেতি। জুহোভীতি জুহঃ। হস্বশ্চেতি 
চকারেণ দ্বিত্বং সমুন্ঠীয়ত্ে। ঘীরিতি। ধ্যায়তীতি ধীঃ। হুল ইতি দীষ্ছ। ননু ধ্যায়তি পুরুষে। 
ন তু ধীঃ এবং জুক্বোতানয়! পুরুষ ইতি সর্ববসম্মতত্বৎ কথং তর্হি হি ভবহুক্ঞার্থ: সঙ্গচ্ছত ইতি চেদ্ 
অত্র।হ হরদত্ত:। করণহ কর্তৃতববিবক্ষ।য়াং কিপ্ ভবতি। 

ভাঃ। ভাসৌ। ধৃঃ। ধুরৌ। বিছ্বাৎ। উর্ক। পৃঃ । পুরৌ। পুরং। এইস্থলে 
দশি ধাতুর গ্রহণের অপকর্ষ হেতু কুধাতুর উকারের দীর্ঘ হইবে। জ:। জুবৌ। 
জুব:। গ্রাব শবের সহিত স্ব ধাতুর যে সমাস উহ! নিপাতনসিদ্ধী। তদনপ্তর 
তাহার উত্তর ক্বিপ্ প্রতায় হইয়। গ্রাবস্তৎ পদ সিদ্ধ হইল। 

২৬৩। অন্ত ধাতুর উত্তরও কিপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, ছিদ+কিপ্.ছিং। 
ভিদ+ কি”সভিদ্। এস্থলে অন্য বিধি গ্রহণের জন্ত দূশি ধাতুর গ্রহণ হুইয়াছে। 
কখন কখন ধাতুর স্বরের দীর্ঘ হইবে। কখনও সম্প্রসারণ হইবে, কখন বা! হত্ঘ হইবে । 
এই রিষয়ে বান্তিক সুত্র যথা, ক্কিপ্ প্রত্যয় এবং বচ.ধাতু, প্রচ্ছ ধাতু, আয়ত শবপূর্বক 
স্ত ধাতু, কট শবপূর্বক প্র ধাতু, ভু ধাতু, প্রীধাতু এই সকল ধাতুর হ্বরে্ দীর্ঘ এখং- 
সম্প্রসারণ হইকে। “কি বচি” ইত্যাদি উপাদি সুত্র দ্বারা দীর্ঘও সম্প্রসারণের বাঁধা 
থাকিলেও এই স্ুত্রের বার্তিক সুত্রে যখন গ্রহণ হইয়াছে, তখন তচ্ছীলাদি অর্থে 
তৃণ প্রভাষের দ্বার। বাধা হইবে না বুঝিতে -হইবে যথা, বক্তি এই বিগ্রহছে বাক। 



কদন্তপ্রকরণম্। | ৫৩৫ 

*২৬৪.। ভূবঃ সংজ্ঞান্তরয়োঃ । ৩।২। ১৭৯। 

িত্রহুন [মি কশ্চিহ। ধনিকাধমর্ণয়োরস্তরে যস্তিষ্ঠতি বিশ্বাসার্থং স 
গ্রতিভূঃ। 

২৬৫। বিপ্রসংভ্যো ড্রঘং জ্ঞায়ামৃ। | ৩। ১। ১৮০ । 

এভ্যো ভুবো ডুঃ স্যাম তু সংজ্ঞায়াম। বিভুর্বব্যাপকঃ। প্রভূঃ স্বামী । 
সম্ভৃর্জনিত1। সঙ্্ায়াং ভু বিভুর্নাম কশ্চিৎ। মিতদ্বাদিভ্য উপসংখ্যানম্।০। 

মিতং দ্রবতীতি মিতজ্রঃ | শতদ্রুঃ | শস্তুঃ। অন্দুর্ভাবিতণ্যর্ধোহত্র ভবতি। 

২৬৬ । ধঃ কষ্মণি স্রন্। ৩। ২।'১৮১। 
ধেটো ধাঞশ্চ কর্্মণ্যর্থে ন্ স্যাৎ। ধাত্রী জনন্যামলকী বন্থমত্যুপমাতৃবু | 

২৬৪1 তুবঃ সংজ্ঞা । ধনিকেতার্দি। তেন গ্রাময়োরস্তরে যস্তিষ্ঠতি তত্র নেতি ভাবঃ। এতচ্চ 
সশিগ্রহ্ণা হুবৃত্ত্যা লভ্যতে । নম্বেবং প্রতিতৃ শব্দঃ সংজ্ঞেতি ফলিতং তত্র সংজ্ঞায়ামিতোব সিদ্ধং কিমম্তর- 
থ্রহপেন অত্রাহঃ। যাবদৃক্রভাবিন্তঃ সংজ্ঞ১। প্রতিভূশবস্্ সতোব তশ্মিন খণপ্রদ্দানেন নিবর্তত 
ইত্যুভয়োর্ভেদ ইতি। শংঘ্খং ভাবয়তীতি শত্তুরিতার্থভ্যুপগমনায়াহ । অন্তর্ভ।ধিতেতি। শস্তবতি স্থখ- 
স্বরূপ! ভবতীতি শত্ভুরিত্যন্তে । শস্তবতান্প।দিতি বুৎপত্তিম্ত অপাদানে ডু প্রত্যয়াভাবাচ্চিন্ত্যেতি মাধবঃ। 

২৬৬ । ধঃ কল্মাণ। ক্ল্মণীতি নোপপদম্। হ্বাবামশ্চেত্যনস্তরমেব ধঃ ষ্রনিতি বক্তব্যে পৃথন্ধর্শা- 
গ্রহণ স্বা।ব্যানাদ্বেত্য।শয়েণাহ। কর্মপ্যর্থে ইতি। অতএব ধীক্নতে পীয়ত ইতি ধাত্রী স্তনদায়িনীত্যাদি 
ব]০কষতে। 

পৃচ্ছতি ইন্তি প্রাট। আয়তং স্ডৌতি ইতি আয়তস্তু:। কটং প্রবতে ইন্তি কটপ্রঃ। 
জু ধাতুর রূপ পুর্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রয়তি হরিং ইতি প্রাঃ “ছ্যতি, গি, 
জুহোতাঁনাঞ্চ গ্বে” এই বান্তিক হুত্রপ্বার! হ্যাত ধাতু, গম ধাতু, হু ধাতু এই সকল 
ধাতুর দ্বিত্বও হয়। দুশি গ্রহণ হেতু ইহাদের অভ্যন্ত সংজ্ঞ। হয়॥। দিহাৎ। জগৎ। 
হু ধাতুর দীর্ঘও হয়।»। যথা, জুহু:। দৃধাতু ভয় বুঝায়। ইহার তুম্বও হয়। 
ষথা, দীর্যাতি ইতি দদৃৎ। ধ্যে ধাতুর সম্প্রসারণ হয় ॥ যথা, ধীঃ। 

২৬৪। সংজ্ঞাও অগ্তর অর্থ বুঝাইলে ভূধাতুর উত্তর ক্কিপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, 
মিত্রতৃঃ॥ মিত্রভূ শবে কোন ব্যাক্তর নাম বুঝায়। খণদাত! ও প্রতিগৃহীত। এই 
উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসার্থ জিনি জামিন থাকেন, তাহাকে প্রতিভূঃ বলে । 

:২৬৫.। বিপুর্ব্বক, প্রপূর্ধ্বক ও সংজ্ঞাপুব্বক যে তৃ ধাতু তাহার উত্তর ডু পত্র 
হয়। কিন্ত সস্তা বুঝাইলে হইবে না । যথা, বিভূঃ বাপকঃ। প্রতুঃ স্বামী । সভ্ভুঃ 
অনিতা। সংজ্ঞা বুঝাইলে যথা, বিভৃং অর্থাৎ তল্নামক কোন ব্যক্তি। মিতপূর্বব 
ক্র ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় হয়। যথা, মিতং দ্রবতি এই বিগ্রহে মিতদ্রঃ। শতঙ্রঃ। 
শতু;। এস্থলে ভূ ধাতুতে নিজ্ধস্তার্ঘ,অত্তর্নিহিত আছে, বুঝিতে হইবে। 



৫৩৬ ,.. সিঙ্গীপ্তকৌসুদী। 

২৬৭। দাবীর্শসযুযুজস্ততুদ্ঘসিসিচমিহপতদশনহঠ করণে । 
৩। ২। ১৮২। | 

দাবাদেঃ ট্রন্.স্তাৎ করণেহর্থে। দায়ন্ত্ানেন দাত্রম। নেম্্রম্। 

২৬৮। তিতুত্রতথসিস্ুসরকসেষু চ। ৩।২।৯। 

এষাং দশানাং কত্প্রত্যয়ানামিণ ন হ্যা। শশ্্রম |! যোত্রম । 

যোক্ম্। ভ্তোত্রম। তোত্রম্। সেত্রম্। সেক্ভুম্। ম্ছুম। পক্জ্রম্। 

দংষ্া। নদত্রী। 

২৬৯। হলসৃকরয়ো? পুবই । ৩1 ২1 ১৮৩। 

পৃত্পৃঞ্জোঃ করণে ষ্রন্ স্তাৎ। তচ্চেখ করণং হলসূকরয়োরবয়বঃ। 
হুলন্য সুকরন্য বা পোত্রম্। মুখমিত্যর্থঃ। 

২৬৭। দামী। ফোমিতি। হো ঢঃ ধহষ্ুত্লোপাঃ। দংষ্রেতি। বিত্বেতি ভীষ ইহ ন গতি 
অনিতাঃ ধিচাং তীঘিতুক্তহবাৎ। জন্যে ত্বজদিপাঠাক্টাপমা্ছঃ॥। নর্ীতি। নহে! ধ উতি ধত্বম্। 
ববন্তখোর্ধঃ জশ্হম। লুুত্র দশেতি নলে।পিনো নির্দেশে। জ্ঞাপকঃ কচিদকিত্যপি দংশেনলোপো 
ভবতী'ত তেন দংশ দশনইতশ্মাজ্াটি দশন। দত্ত! ইতি সিদ্ধমূ। ন চ সন্নিধানাৎ ট্রন্তেব নলেপ 
হ।দিতি বাচাম। শুনে দস্তদংগ্রেতিনির্দেশাৎ। 

২৬৯ | তচ্চেৎ করণমিতাদি। এতেন হলনুকরয়োরভিধেয়হমুপ-গত্বধ নিরস্তমূ। সুখমিত্যর্থ 
ইতি । তত্রেব রাটিরিতি তাবঃ। 

২৬৩ । েট ধাতু 'ও ধাঁঞ ধাতুর উত্তর কর্ম্দ অর্থ বুঝাইলে ইন্ প্রত্যয় হয়! 
ধা, ধাত্রী। ধাত্রীশবে জননী, আমলকী, বন্ুমতী ও উপমাতা বুঝায় 1 

২৩৭। দীধ ধাতু, নী, শল, যু, যুজ, তব, তৃদ, সি, সিচ্, সিহ, পতি, দশ ও নঙ 
এই সকল ধাতুর উত্তর ই্ন্ প্রত্যর হয়, করণার্থ বুষাইলে। বা, দায়স্ত্যনেন এই 
বিগ্রহে দাত্রম্। নেত্রম্। 
২৬৮1 তি, তুন্, ট্রন্, কথন্, কসি, স্ুচ, কসরণ্, কন্স, এই দশটা কৎ প্রতায়ের 

স্কানে ইট হয় না। যথা, শক্্ম্। যোত্রম। যৌভুম্। স্তোত্রম্। তোত্রম্। 
দেত্রম্। সেজুদ। মেঢুম্। পত্রম্। দংগ্ী। ননী 

২৬৯। পুত ধাতু ও পৃঞ্ধাতৃর উত্তর করণার্থ বুঝাইলে ্রন্ প্রত্যহ.) 
ফরণ ধদি হল ও শুকরের অবযয হয়। যথা) হল শ্রফর্ত খা পৌজন। 
মুখমিত্যর্থই। 



কদন্ঞপ্রকরণম্। ৫৩৭ 

*২৭০। অর্ডিল্ধূদুখনসহচর ইত্রঃ। ৩। ২। ১৮৪ 
অবি্ত্রম্। রির। ধবিত্রম্ | সবিত্রম। খনিত্রম্। সহিত্রম্ । 

চরিত্রম্। 

২৭১ । পুবঃ সংজ্ঞায়াম। ৩। ২। ১৮৫ 

পবিত্রম্ যেনা জ্যমুপুয়তে যচ্চানামিকাবেষ্টনম্। 

২৭২। কর্তরি-র্ষিদেবতয়োঃ। ৩। ২। ১৮৬। 

পুব ইত্রঃ স্যাদ খষৌ করণে দেবতায়াং কর্তরি। খধিবেদমন্ত্রঃ। 
তদুক্তমৃষিণেতি দর্শনাৎ। পুয়তেহনেনেতি পবিত্রম্। দেবতায়াং তু অগ্নিঃ 
পবিত্রং স মা পুনাতু। 

ইতি পূর্বকুদন্তগ্রবরণম্। 

২৭০। অন্ত্িলুধৃন্থ। ধুবিধুননে ইতি কুটাদিয়েব গৃহাতে নিরমুবদ্ধকত্বাৎ। অতএব গাঞচুটেতি 
উত্থাদ্গুপনিষেধে উবভ্ তদাহ ধুবিত্রমিতি। 

২৭১। পুবঃ। পুঙ্ পৃঞ্চোরুভয়ে।গ্র'হণমবিশেষাৎ। করণ ইতানুবৃত্েরাহ। যেনাজ্যমিতি। 
২৭২। কর্তরি চর্ধি। ইত্রঃ ভ্তাদিতি। করণে কর্তরি চেত্যর্থঃ। কাশিকানুপারেণ যথা সষ্ধ্যং 

যচইে। ধষৌ ফরণে ইতি । কর্তরি কৃর্দিতি সুত্রস্বভাঘাকৈয়টয়েস্ত যথাসঙ্থাং নেতি গম্যত ইতি 

শবকৌন্তনে স্থিতস্। ইতি পূর্বকৃদস্তপ্রকরণম্। ্ 

২৭০ খধাতু, ল মু ধাতু, ধু ধাতু, সু ধাতু, খন ধাতু, সহ ধাতু ও চর ধাতুর 

উত্তর ইত্র প্রত্যয় হয়। - যথা, অরিত্রম্। লবিভ্রম্। ধবিভ্রমূ। খনিত্রম। সহিত্রম। 
চরিত্রম্। 

২৭১। পু. ধাতুর উত্তর সংজ্ঞা! অর্থে ইত্র গ্রত্তযয় হয়। যথা, পবিত্রম্ ঘেনাজ্য- 
মু$পুয়তে যচ্চানামিকাবেষ্টনম্। 

২৭২1? খষি করণ ও দেবতা বর্ত|! এইরূপ অর্থ বুঝাইপে পূঞ ধাতুর উত্তর ইত্র 
প্রত্যয় হয়। খধিবেদমন্ত্ । অর্থাৎ বেদ মন্ত্র সকল খাষিকর্তৃক উক্ত হইয়াছে, এইরূপ 
দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, পুয়তেহনেন এই বিগ্রহে পবিভ্রম্। দেঁবত। কর্তা এ 
হইলে মথাঅগ্নিং পবিত্রং স ম। পুনাতু । 

( “্উনাদয়ো বছলম্” এইরূপ সুত্র পশ্চাৎ স্ুত্রকৎ পাঁণিনি মুনি ধলিবেন, সেস্বনে 
গ্রক্কৃতি, বিশৈষ হইতে প্রতায় বিশেষ শাকটায়ন. কর্তৃক পঞ্চপাদ ক্রমে তিন শত 
রে স্বর দর্শিত হইয়াছে, সেই প্রকরণ আরস্তের জগ্ত প্রতিজ্ঞ! করিতেছেন থে, 
তঃপুর.উপাদি সুত্র বলিব )। ইতি পূর্বককদস্তপ্রকরণম্। 
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১। কৃবাপাজ মিস্যদি সাধ্যশৃভ্য উণ্ টা করোতীতি কারুঃ শিল্পী 

কারকশ্চ। আতো! যুক্। বাতীতি বায়ুঃ। পায়ুণ্ডদম্। জয়ত্যভিভবতি 
রোগান্ জায়রৌষধম্। মিনোতি প্রক্ষিপতি দেহে উক্মাণমিতি মায়ু, পিত্তম্। 
স্বাঃ। সাধোতি পরকার্য্যং সাধুঃ। অশ্গতে আশু শীগ্রম্। “আশু ব্রীহিঃ 
পাল: স্যাৎ”। ২। ন্দগীগঃ। পম! ন আয়ৌপ। ৩। দূ সনি জনি চরি চটিভ্যো 

০০ পা জজ সদ পাশে পদ শি আদ শপ পপি | শপ ৩ শী পর ৮৮ শজদ। পপ রপ্ত 8 শাশসপ ভপপসপদ হর সপ পপ শপ» পা কস পরত, পি পা সস. ৯ পপ 

১॥ অথেনাদয়ঃ। কৃবাপ1। ডুকৃঞ্ করণে । বা গতিগন্ধনযোঃ | গা'পানে | পা রক্ষণে। জি 

অভিভবে । ডুমিএ প্রক্ষেপণে | শ্বদ আস্কাদনে | সংধ সংসিদ্ধৌ। অশূ ব্যাপ্তো। “বিশ্বকর্মণি না কারুস্তরিধু 
কারকশিপ্সিনোরিতি" মেদিনীকোষঃ। “কাক শিল্পিনি কারকে” ইতি ধরণিকোষস্তদেতদন্ভিপ্রেতাহ । 
কারুরিজাদি। আদ্যে যে।গরূটিদ্ধি ঠীয়ে তু েগমাত্রমিতি বিবেকঃ। অতএব দ্বিতীয়ে ধাতর্থংপ্রতি 
কারক |ঞয়ে। ভনতে)ব। তথা চ ও: র।খবন্ত ততঃ কাধাং কারার্বানরপুষ্ববঃ | ধরব্ববানরসেনানামাঙ্থ- 

গমনম।দিশদ্িতি” । পিবত্যনেন তেল।দিকমিতি পাধুগ্ড দগ্থানম্। “গুদং ত্বপ।নং পাধু” রিত্যমরঃ| পাতি 

রক্ষতীতি বিগ্রহে রক্ষকোহপি। তথ। চ মন্্ং "ভুবন্তত্ত স্বতব। পায়ুরগ্রে” ইতি। গ্বতবাদপায়া'ধিতি 

নন রত অগদে। আাযুিত্যমরঃ। পুংলিঙ্গসাহচধ্যাজ্জায়ুঃ পুংসি। “মামুঃ পিত্তং কঃ প্লেম্মেতযমর২” | 
গোপূর্বাদগাং বচং বিকৃভাং মিনোতি প্রক্ষিপভীতি গোমায়ুঃ শুগাল ইত্যুলদত্তঃ। বন্ততস্ত মায়ুঃ শব্ধঃ 
বৎপণূর্মাতুম কৃতগে।মায়রেক ইত্যাদৌ বেদভাষাকারাদিতিত্তঘৈব ব্যাখ্যাততবাৎ। ম্বদতে রোঁচজে ইতি, 
স্কাছুঃ | বিশেষানিষ্টেখ্ম্। এবং সাধূরপি। আশু শীখ্রমিতি বিলম্ব(ভাবমাত্রে ক্লীবম্। তদ্ধিশিষ্টভ্রব্পরতে 
তু ত্রিলিঙগম্। (অথ শীগ্রং তবরিতমিতুযুপক্রম্য “রবে শীত্রাদাসত্বে হা্িঘধাং ভেদ্যগামি যদি” ত্যমরঠ। 
ব্রীহৌ পুক্তেব। উণাদয়ে। বহলমিতি বনলবচনাদন্তম্ম।দপুযণ ভবতি। রহত্যাগে। গৃহীত চন্ত্রং 

হরতি তাঞজতীতি রাহঃ। খস নিব।সে বসভাম্মিন্ সর্বমিতি সর্ববত্র।সৌ। বসতীতি বা.বান্থঃ। বান্ুশ্চাসৌ, 
দেবণ্চ বাসুদেবঃ। বহ্থদেবস্থ(পত্যমিহাশিনর৫ধে খবান্ধকবুঝ্ংকুরূভাশ্চেতাণি কৃতে বাসুদেব ইতি 
ব্যুৎপত্তাস্তরমিতি দিক্ ॥ ২॥ ছন্দসীণঃ। উপনুবর্ততে ৷ এতি গচ্ছতীতায়ুঃ। মান আয়াবিতি আযুশবো; 
মনুষাপধাায়েধু বৈদ্দিকনিধণ্টো। পঠিতঃ । অতএব ত্বামনে প্রথমমায়বে মানভ্তে।কে তনয়ে মান আয়াবি 
ভ্যার্দিমন্ত্েধু বেদভায্যে তখৈব ব্যাখ্যাতম্। অন্বাচানন্ত চ্ছন্দসীণ ইতি সুত্রং বহুলবচনাস্তাষায়ামপি' 

১॥ অতঃপর উপাদি প্রতায় সকল কথিত হইতেছে। কৃ) বা, জি, মি, হ্বদি, 
সাধি ও অশ ধাতুর উত্তর উণ্ প্রত্যয় হয়। করোতি এই বিগ্রহে কৃ+ উ৭্.. কারু; 

একার শবে শিল্পী ও কারক বুঝায়। “আতো। যুক” এই সুত্র দ্বারা আকারাস্ত ধাতুর 
উত্তর যুকু আগম হয়। বাতি এই বিগ্রহে ব+উ৭্স্বাস্ুঃ। প1+উণ্.পাযুঃ 
অর্থাৎ ওহদেশ। জয়তি অভিতবতি রোগান্ এই বিগ্রহে জি+উণ্সজাু:। অর্থাঞ্চ 
ওষধ বিশেষ্। মিনোতি প্রক্ষিপতি দেহে উদ্নাণং এই বিগ্রছে মি+ উঠ্স.মাসুঃ ॥ 
অর্থাৎ পিত্ত। স্বদ+উপ.্ন্বাহুঃ। সাগ্নে'তি পরকার্ধাং এই বিগ্রহে াধ +উপ্. 
সাধুঃ। অঙ্গুতে এই বিগ্রহে অশ+উ৭্সজাত্ শীঘ্র "মীশুব্রীহিঃ পাটলঃ স্াৎ” ॥ 
২॥ বেদে ই৭ ধাতুর উত্তর উপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, এতি এই বিগ্রহ ইণ+উণ্ 



কৃদস্তে উণাদয়ঃ | ৫৩১ 

&ণু 1৯ দীর্য্যতে ইতি দারু। “ও প্রস্থঃ সামুরজ্তিয়াম্ত | জানু । 
জানুনী। ইহ 'জনিবধ্যোশ্চেতি ন নিষেধঃ। শনুবন্ধপ্ধয়সামর্থ্যাৎ । চারু রম্যম্। 
চাঁটু প্রিষ্বং বাক্যম্। মৃঠাযাদিত্বাৎ কুপ্রত্যয়ে চটু ইত্যপি । ৪ কিংজরয়োঃ 
শ্রিণঃ। কিং শৃণোতীতি কিংশারঃ শম্যশুকম্ বাঁণশ্চ। জরামেতি 
জরায়ুঃ। “গর্ভাশয়ো জরায়ুঃ শ্যাৎ৮ | ৫। ত্রো রশ্চ লঃ। তরন্ত্যনেন বর্ণাঃ 

ইতি তালুঃ ।৬। কৃকে বচঃ কশ্চ | কুকেণ গলেন বক্তীতি কৃকবাকুঃ। 

প্রবর্তত ইতি স্বীকতা আগযুজাবিতকালো৷ না ইভামরগ্রস্থে আয়ুশবমুকারাস্তং বাচখ্াঃ। নন্থু এতের্ণি- 
চ্ত্যক্প্রতায়ে সকার্নাস্তে! বক্ষাম।ণ আয়ুশব্দস্ত্ত লোকবেদয়োর্নিধিবাদ এব অতএব জটা আয়ুরস্তেতি 
বিশ্রহে গৃধং হত্বা জটাযুষমিতি রামায়ণ প্রয়োগে! যদি জিলোকী গণনাপর! স্যাত্তহ্াঃ নমাধির্দি 
নায়ুষং স্তাদিতি শ্রীহ্ধপ্রয়োগশ্চ সঙ্গচ্ছতে । তঙ্গ! চাধরজাবিতফালো নেতাগ্রায়ুঃ শব্দ; সকারাস্ত 
ইতোব ব্যাখ্যা়তাং ফিশুকারাস্তাভাপগমেনেতি চেদত্রাহঃ। সকারাম্ত আমুঃ শব্দো নপু'সক ইতি 
তন্ত পুংলিঙ্গতা নেত্যাশয়েন তথোক্তমিতি। অন্তে তু ছন্দসীণ ইতি শ্ুত্রস্ত ভাবায়াং প্রবৃত্তাভাবে মা 
বধীষ্ট জটাধুং মামিতি ভর টপ্রম্ে।গ; । তটা বিস্বান্তাপ্রেরভজত জটায়োঃ প্রথমজ ইতি বিদ্ধাবর্ণনে 
অভিবন্দোক্ত প্রয়োগশ্চ ন সঙ্গচ্ছেতেত্যাভঃ | বস্ত্রতস্ত জটাং যাতি প্রাপ্রোতীতি জটায়ুঃ মৃগবাদিত্বাৎ 
কুঃ আয়াৎধায়ুঃ এবঞ্চ জটাযুষা৷ জটাযুধ বিদ্যাদাযুং তথায়ুষেতি দ্বিরপকোধ: | বায়ুনা জগদগায়ূলেতি 
বর্ণবিবেকশ্চ স্ুসাধ ইতি দিক্ ॥ ৩ ॥ দৃসনি | দূ বিদ্বারণে, ষণু দানে, জন জননে, চর গতৌ, চট ভেদনে। 
দার্িতি | কাষ্ঠং দার্বিক্ধনং ত্বেধেতামরঃ | চাটিতি। চটু চাটু প্রিয়ং বাকামিতি হড্ডচন্দ্রঃ। 
চাঁটুর্নরি প্রিয়োক্তঃ স্যার্দিতি রত্রমাল।কোষঃ। নরি পুংসি। চকর চ কিল চাটুন্ প্রৌঢ়য়ো বিদ্বদন্তে তি 
মাঘঃ। মাঘেতু নপুংসকমপি দর্শিতম্। চাটু চাকুতকসম্ত্রমমাস।মিতি ॥ ৪ ॥ কিংজরয়ো | শূ হিংসায়াষ্ 
ইপ্ গতৌ আভ্যামুণ্ স্তাৎ। সম্তেতি। কিংশারুর্ণা শত্তশূকে বিশিফে কক্কপক্ষিণীতিমেদিনীকোবং ॥ ৫1 
ত্রোরশ্চ লঃ। তু ্লবনতরণযো: ত্রঃ রশ্চেতি চ্ছেদঃ। ফেচিত্ খ ইতি প্রললিষ্য হয়োরপি সবর্ণদীর্ষে ত্রে। 

আযুঃ। অর্থাৎ জীবিতকাল পরমাষুঃ। “মা ন আয়ৌ” ॥৩॥ দূ বিদারণে, ষণু 
দানে, জন জননে, চর গতৌ, চট ভেদনে, এই সকল ধাতুর উত্তর এ প্রন্যায় হয়। 
যথা, দীর্ধ্যতে এই বিগ্রছে দৃএণ্্দাকু। বণ+এুণ-সান্গুঃ। অমরে "সঃ 

১প্রস্থঃ সামুরন্তরিয়াম্”। জন+এ্ণ্-জানু জান্ুনী। এস্থলে অন্ুবন্ধ দ্বয়ের সামর্থ্য 
হেতু প্নিবধ্যোশ্চ” এই হুত্র হ্থারা বৃদ্ধির নিষেধ হইল না। চর+ঞণ্্চারু রম্যম্ । 
টট+এণ্.চাঁটু অর্থাৎ প্রিরবাক্য। মৃগযাদিত্ব হেতু কু প্রত্যর করিলে চটুঃ এইরূপ 
পদও হইবে ॥৪ ॥ শু হিংসায়াম্, ইণ্ গতৌ। কিং শব্দপূর্ব্ক শূ ধাতু এবং জরা 
শবপূর্ববক ইণ্ ধাতুর উত্তর ৭ প্রত্যয় হয়। যথা, কিং শৃণৌতি এই খিগ্রচ্ছ 
কিং+শৃ+ 4৭-কিংশারু;। অর্থাৎ শম্তশূক ও বাণ বুঝায় । জরামেতি জর! +ই৭4- 
এগ. জধ্বাযুং। “গর্ভাশয়কে জরায়ু বলে॥৫॥ “তু প্লবন তরণয়োঃ” এই ধাতুর উত্তর এগ্ 
প্রতার হুয় গুঘং রকারের স্থানে লকার হয়। যথা, তরস্তি অনেন বর্ণাঃ এই বিগ্রহ 
তৃ7'ঞ্ণ্সুতালুঃ ॥৬॥ বচ পরিভাষণে, কক শব উপপদ হইলে বচ ধাতুর 

উত্তর এপ, প্রত্যয় হয় “এবং রুকাক্ধ অস্ঞাদেশ হয়। যথা, কৃকেণ গলেন বক্কি ইতি 



৫৪০ সিজান্তকৌমুদী ৷ 

“কুকবাকুম্মযুরে চ সরটে চরণায়ুধে” ইতি বিশ্বঃ। ৭।ভূম্বশীতৃচদিৎসরি 

তনি ধনিমি মস্জিভা উঠ। ভরতি বিভর্তি বা ভরুঃ হরিহরশ্চ। অিয়স্তে- 

হম্মিন্ ভূতাঁনি মরুনির্জজলদেশঃ। শেতে শয়ুঃ 'সজগরঃ। তরুবৃক্ষিঃ। 
চরন্তি ভক্ষয়ন্তি দেবতা ইমমিতি চরুঃ। ুসরুঃ খড্গাদিমুিঃ। তনু স্বল্লম্। 
তন্যতে কর্্মপাশোহনয়া তন্ুুঃ শরীরম্ 1 এক্তিয়াং মুর্তিস্তনু স্তনুঃ৮ ৷ ধন্সুঃ 

শঙ্মবিশেষঃ ৷ দ্ধনুর্না চ ধনুর্বিদুঃ৮ । প্ধনুরিবাজনি বক্র” ইতি শ্রীহর্ষঃ। 

ময়ুঃ কিন্নরঃ। মদগ,। পানীয়কাকিকেতি রভসঃ। ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্বং 

জশ্ত্বেন সম্য দঃ। ৮ ॥ অণশ্চ । পলবলেশকণাণবঃ৮। চাঁশ কটিব- 
টিভ্যাঞ্চ । কটুঃ। বটতীতি কট? । ৯ । ধান্যে নি । ধান্ে 

লাজ ৮ শা শাসিত স্পা তাপ সা পপি ব্পীপিাশ  শিিশ উপীশিক। সদ পপর আপ পপ অরটি 
৪ 

তয়ে।শ্রোরিতুন্তা খ গতাবিতাম্মাদপি এপ রম্ত ল ইতি ব্যাথায় ইয়তি অর্ধযতে বা আলুঃ।) শাক" 

বিশেমো । ঘটা চেত্যাহঃ। কর্কয্যালুর্গলস্তিক। ॥ ৭1 ভূৃমূশী । ভূঞ ভরণে, মুঙ প্রাণত্যাগে, লীগ স্বপ্রে, তৃ 

প্লননতরণয়োঃ, চর গতৌ অব" ভক্ষণেশপি, ৎসর ছদ্মগাতৌ, তনু বিস্তারে, ধন ধাচ্যে, ডুমিএঃ প্রক্ষেপণে, 
টমস্জে! শুদ্ধ । ভরুঃ স্বর্ণে হরে পু'সীতি মেদিনী। ভরুর্ভর্কনণকয়োরিতি হেমচন্দ্রঃ। শমুরিতি। 
অজগরে শযুর্বান ইামরঃ। তরুরিতি। তরস্তি নরকমনেন রোপকাঃ। চরুরিতি অনবস্থাবিতাং 
তদৃপ্মপক্ক ওদন ইতি যাজ্জিকাঃ। তৃবুচর্দিধিকরণেহপোোবমুক্তম্। উগবাদিভো। ঘদিতি সুত্রে কৈর়টস্বাহ। 
স্বালীব।চী চরুশব্দন্তস্বাদোণনে ভক্ত ইতি। “তনু কায়ে ত্চিত্রীস্তাত্রিধল্লে বিরলে কৃূশে” ইতি 

মেদ্দিনী। “ধন্ুঃ পুসান্ প্রিয়।লঙ্ত্রৌ। রাশিভেদে শরাসনে” ইতি। নাস্তে মেদিনীবিশ্বপ্রকাশমুদাহরতি 
ধনুষ]! চেত্যাদি ধাশুষা সাদ্ধং ধনুর্বিভুরিতার্থঃ | স্ডাত্মুন্তনুষা সার্ধমিভাতঃ সার্ধমিতানুষজাতে । 

“গুদ্ধবংশজনিতে।হপি হস্থনতামনুভবন্নপি শত্রং ক্ষিপ্র,রেনমৃজুমা শু সপক্ষং সার়কমিতি” জীহর্ষপক্লোক শেষঃ। 
পধন্ুরর্ব'শ বিশুদ্ধেঞ্পি নিগুপঃ কিং করিষাতীতি” ধন্বন্তরিঃ। ইহ পূর্ববত্র ৮ খশ্ুক্লিতি নুকারাত্তঃ সকারাস্ে! 
বা বোধাঃ1* ন চ সকারান্তধনুঃশব্দো নপুংসক এবেতি শঙ্কাম। অথান্ত্িয়াং ধন্ুশ্চাপাবিত্যমরোক্তযাৎ 

তস্তাপি পুব্বাৎ। কিন্গুর ইতি তুরঙ্গবদনে! ময়ুরিতামরঃ। মীনাতিমিনে। ভীতাত্বং তু নেহ বাছুল- 
কৎ। "মযুস্তরঙ্গবদনে মুঢ়ে।২পি মযুরিধ্যত”" ইতি বিশ্বঃ। অজ্জতি পানীয়ে ইতি | মধগ, ॥ ৯ ॥ অণশ্চ। 

বিগ্রহে কুক +বচ +4ণ+ ক-্কুকবাকুঃ। কৃকবাকু শবে মুর সরট, চরণায়ুধও বুঝায়। 
ইতি বিশ্ব: ॥ ৭ ॥ ভৃঞ ভরণে, মুঙ্ প্রাণত্যাগে, শীঙ স্প্রে, তু প্লবনতরণয়োঃ, চর গতৌ, 
ৎসর ছদ্মগতো, তস্থ বিস্তারে, ধন ধান্তে, ডু মিএ্ প্রক্ষেপণে, টু মস্জ্ শুদ্ধ, এই দশটা 
ধাতুর উত্তর উ প্রতায় হয়। যথা, ভরতি বিভন্তি ব এই বিগ্রহে ভূ+উ.- ভরুঃ। 
অর্থাৎ হরি ও হর। অিয়স্তেংস্মিন্ তৃতানি এই বিগ্রহে ম+উ--মরুঃ অর্থাৎ নির্জলমরুভূমি। 
টিতে এই বিগ্রহে শী+উ-শঙ্ুঃ অর্থাৎ অজাগর। তু+উ-্তরুঃ অর্থাৎ বৃক্ষ । চরস্তি 
ভক্তি দেবতা ইমং এই বিগ্রহে চর+উ-চরুঃ। ৎসর+উ--ৎসরুঃ; অর্থাৎ 
খঙ্জামুষ্তি। তন+উস্তন্ুঃ অর্থাৎ শরীর। পস্িয়াং মূর্তি স্তন স্তনৃং*। ধাল+উস্ রঃ 
অর্থাৎ শস্ধিশেষ। “ধনুর চ ধনুর্বিছঃ৮। প্ধনুরিবাজনি বক্র” ইতি উহর্মঃ। 
মধুঃ" অর্থাৎ কিন্নুর | মসক্র +উ+ মদগুঃ অর্থাৎ পক্ষিবিশেষ (পাঁনকৌড়ী নামে প্রসিদ্ধ ) 
ইহা রওস বলেন। ন্যঙ্কাদিত্ব হেতু ক্রুত্ব তৎপরে জশত্ব হেতু'সকার স্থানে দকার 



কৃদন্তে উপাদয়ঃ | ৫৪১ 

বাচ্যেণ উপ্ুত্যয়ঃ স্ঠাঙস চ নিঙ। নিত্বাদাহ্যদাত্তঃ। পপ্রিয়ঙ্গ ব্চাণবশ্চ মে” 

“ব্রীহিভেদত্বণুঃ পুমান্”। নিদ্গ্রহণং ফলিপাট্ীত্যাদিসুত্রমভিব্যাপ্য সম্বধ্যতে 
১০। শূন্য স্সিহি ত্রপ্ঠুসি বমি হনি ক্লিদি বন্ধি মণিভ্যশ্চ। শৃশাতীতি “শরু- 
রায়ুখকোষয়োঃ” | ত্বর্য্যন্তে প্রাণিনম্ অনেন স্বরুর্বজম্। স্লেনুর্বব্যাধিং। চক্দ্ 
ইত্যন্যে। তরু সীসম্। “পুংসি ভূন্্যসবঃ প্রাণাঃ”। বন্থহদেহগ্পৌ যোক্তেংহশো 
বন্থ তোয়ে ধনে মণোৌ”। হনুর্বক্তৈকদেশঃ | ক্রেছুশ্তন্দ্রঃ । বন্ধুঃ। মনুঃ। 
চা বিদ্দি অবয়বে । বিন্দুঃ | ১১। শ্যন্দেঃ সম্পসারণং ধশ্চ। “দেশে 

অণ শব্দে অস্মাদুপ্রতায়ঃ হ্যাৎ। চাদিতি। কটে বর্ঝদৌ বট বেষ্টনে কটতি রসনামিতি কটু “কটুঃ 
স্বীকটুরোহিপাং লতার।জিকয়োরপি নপুংনকমকাধ্য স্তাৎ পুংলিঙ্গে! রসমাত্রকে ত্রিযু তদ্বংহুগন্ধো। প্চ 

মৎসরেহপি শ্বরেইপি চেতি”। বটতীতি বটুঃ বটুদ্বিজহুতঃ স্্ত ইতি সংসার।বর্তঃ বটবটুরিতি তৃপচারৎ। 
অভিব্যাপ্যেতি । যদাপি ফলিপাটাতি স্ুত্ং যাবদন্ুবর্ধত ইতি ম্ঞাসগ্রস্থেন মধ্য।দীকুতোতদপি প্রতীয়তে 
তথাপাভিবা।পোবোচিতম্ । পিবতং সৌমাং মধ্বিতা।দৌ মধুশব্দসা।দাদাত্ততাদর্শনাৎ। বোতো 
গণবচনাদিতি হুরে হরদত্তেনাপ্যভিব্যাপ্োতি স্পষ্টমভিধানাচ্চেতি ভাবং ॥১০। শৃম্বস্সিহি। শৃহি সায়ম্। 
স্থ শকে(পতাপয়োঃ। ন্নিহ উপতাপে। ব্রপৃষ লঙ্জায়াম্। অহ্ক্ষেপণে। নস নিবাসে। হন হি"সাগত্যো2। 
ক্রি আদ্রীভাবে। বন্ধ বন্ধনে । মন জ্ঞানে । শরুরিতি। শরুত কেধষে শরে বজ্জ ইতি হেমচন্দ্রং। 

স্বরুর্বজরমিতি “শতকোটিঃ স্বরুঃ শংব” ইতামরঃ। ত্রপু সীদমিতি । তদ্ধি অগ্নিং দৃষ্বী। ত্রপতে লজ্তে 
ইব। রক্গসীনকপোস্ত্রপু ইতি মেদিনী। অন্যস্তি ক্ষিপভ্তি শরীরমিত্যসবঃ প্র।ণাঃ। হনুরিতি। 
হন্ুঃ পুম।নধরে! গগ্ডাদতি বররুচিকোধঃ। স্ত্ীলিঙ্গোৎপায়ম্। “হনুর্থউবিলাসিন্তাং নৃত্যারস্ডেহগদে 
স্ির।ম্। হ্বয়োঃ কপে।লাবরবে ইতি” মের্দিনীকে।বঃ। অতিশ।য়নে মতুপ্। *হগুমান। অন্যেষামপি 
দৃশ্যত ইতি দৃশিগ্রহণ।ৎ পাক্ষিকে। দীর্ঘ: । হুনৃম।ন্। স্নেহেন বধ ভীতি বন্ধু গ্রজ্ঞ। দিত্ব।দ্ব[ন্ধবঃ। “বন্ধুর্বন্ধ,ক 
পুষ্পে স্তাঘভুত্র(তরি বান্ধব” ইতি বিশ্বঃ| মনুরাদিরাজে। মন্্রশচ ॥ ১১ ॥ হ্যন্দু গ্রশ্রবণে ॥ ১২৪ উন্দেঃ 

হয় ॥৮|॥ অপ শব্দার্থে। এই ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়। যথা, অণ+উ - অণুঃ। 
অর্থাৎ সুশ্্ষঃ ৷ 'লবলেশকণাণবঃ”। চকার দ্বারা কটি ও বটি ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়। 
যথা, কটুঃ অর্থাৎ রসবিশেষ। বটতি ব্দতি এই বিগ্রহে টু: ॥৯॥ ধান বুঝাইলে 
অণ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয় এবং এ উকার নিৎসংজ্ঞক হয়। নকার ইতযায় 
বলিয়! আদিবণ উদ্দাত্ত হয়। যথা, অণুঃ ব্রীহিভেদ । এপ্রিয়ঙ্গ ব্চাণবশ্চ মে” । প্ত্রীহি- 
ভেমত্বণুং পুমান্*। নিদ্ গ্রহণ হেতু “ফলিপাটী” ইত্যাপ্ি সুত্র পর্য্যস্ত সন্বদ্ধ হইবে ॥ 
১০ ॥ শৃ,ন্যূঃ দ্গিহ, ত্রপ, অপ, বস, হন, ক্লিদ, বন্ধ ও মণ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় 
হয়.। যথা, শ্রণাতি এই বিগ্রহে শৃ+উ -*শরুঃ | শরু শব্দে অস্ত্র ও কোষ বুঝায়। র্য্তে 
প্রাণিনং +অনেন এই বিগ্রহে স্ব +উ-্ন্বরুঃ অর্থাৎ-বজ। জিহ+উশ স্সেছঃ অর্ধাৎ 
ব্যাধি।', অদ্ভ, মতে চজ্জ ও বুঝায় । ত্রপ+উ্-ত্রপু অর্থাৎ সীসক। অসি+উ  অন্ুঃ 
অর্থাৎ প্রাণ ৷ অন্থ শব পুংলিঙ্গ বুবচনাত্ত। বস+উস্বস্থুঃ। বস্থুশবে হৃদ, অগ্নি, 
যোজু, অংশ, বস্, তোগ্ম, ধন্১ও মণি বুঝাস্ম। হন1উস্হনুঃ। হু শবে মুখের 
এক 'অধুশ বুঝায় ।, ক্লিদ+উ-কিতুঁঃ অর্থা$ চত্্র। বন্ধ+উ-্বন্ধুঃ) মন+উ-, 



৫৪২ সিদ্ধা শ্তকৌমুদী। 

নদবিশেষেহনে। সিন্ধুর্ন। সরিতি স্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ | ১২। উন্দেরিচ্চােঃ | 
উনত্তি ইন্দুঃ | ১৩। ঈষে: কিচ্চ। ঈষেরুঃ স্যাত পচ কি আদেরিকারাদে- 
শশ্চ। ঈষতে হিনস্ডি ইধুঃ শরঃ। ইযুদ্ঘয়োঃ। ১৪। স্কন্দেঃ সলোপশ্চ। 
কন্দুঃ। ১৫। স্যজেরম্ুম চ। চা সলোপ উপ্রত)য়শ্চ | রজ্ছুঃ। ১৬। 

কতেরাদ্যজবিপর্ধ্যয়শ্চ। ককারতকারযোর্বিনিময়ঃ। তকুঠি সুত্রবেষ্টনম্। 
১৭। নাবঞ্েঃঃ। ন্যঙ্রাদিহ।শ কুত্বম। নিয়তমঞ্চতি ন্য্ুমগিঃ। ১৮। 

উন্দী। ক্লেদনে ॥ ১৩1 ঈষেঃ | ঈষ গতিহিংসাদানেধু ॥ ১৪ ॥ হ্কন্দে:। ক্ষন্দির গতিশোবণয়ে।:। কন্দুরিতি | 

শ্বন্নতান্মিন জনত।প ইতি বুৎপত্তা। .ভাগগ্রানমিতি কেচিৎ। গন্যে তু ক্ন্দতি শোবয়তীতি কন্দুলে।হাদি- 

পাত্রমিতাতত | অতএব “কীবেহম্বরীষং ত্রাষ্ট্রো না কন্দুর্বা হ্েদনী শ্রিয়ামিতামরঃ” ॥ কন্পুর্দ1] না ইতি 

পূর্নোণা্বয়াদ্বা পুমানিতার্থঃ ॥১৫৪॥ স্থজে:। স্জ বিসর্গে সজতীতি রচ্ছুঃ ক্রিয়াম্ । আগমসকারম্ 

শ্চত্বেন শং জশ্তেন জ:। স্জেরম্ চেতি হুবচমিতি নব্যাঃ। প্রজ্জর্বধেণ্যাং গুণে যোধিতি” মেদিনী। 
1১৬৪ কুতেরাদ্যন্ত। কৃতী ছেদনে । তকৃর্রিতি। কুতাতেহনেনেতি তকু? শুত্রবেষ্টনং যস্মবিশেষঃ | 

“তকটা দুহলা তকুররিতি" ছার।বলী ॥ ১৭ ॥ নাবঞ্চেঃ। অধুর গতৌ | শ্যন্কর্ম নৌ মুগে পুংসীতি সেদ্িনী। 
॥ ১৮৪ ফলিপাটি। ফল নিষ্পতৌ । পট গতৌ ণাস্তঃ | পম প্রহ্বন্ধে শবে । মনজ্ঞানে । জনী প্রাছুর্ভাবে। 

এন্ডাং উ: ভ্যাদেষাণ্। যখাক্রমং গগাগমং । পটি নাকি ধ তইতাদেশাশ্চ ভবস্তি। ইহ একফাপি যী 

বিষয়ভেদানস্তিদাতে গুগাঁগগে হি ফলেরবয়ববগ্ঠী পটাদেশচতুষ্ট়বিধে। তু পাট্যাদিভাঃ স্থানষত্তী সাঁপি 
ধতয়োর্বিধৌ অন্তেইপাপস'স্বিয়ত ইতি বিবেকঃ। অনাগমকানাং সাগমকা আদেশা ইতি পক্ষে 
স্বানযষ্ঠ্েবেতি বোধাম্' ফলসারেইতিধেরবৎ। “নদীভেদে মলঘ। স্ত্রীতি মেদিনী”। নাকুর্ধজ্ীক মিতি 
-বামল্রশ্চ নাকুশ্চ বন্মীকং পুংনপুংসকমিতামরঃ” । অধ্বিতি। “মধুশ্চৈত্রে চ দৈতো চ মদ্যে পুষ্পরসে 
মধু ইতি” হড্ডচন্্রঃ । “মকরন্দন্ত মদাস্ত মাক্ষিকন্ত।পি বাচকং। অন্ধর্চ।দিগণে পাঠাৎ পুন্রপুংসকফোর্দধুৎ 
ইতি শাশ্বত: । বল শংবরণ ইতি দস্তো(ষ্ঠাদি ॥১৯॥ বন্ধ গ্যাচ্ছগলে পৃণসি হুন্দরে চাভিধেয়বদিতি মেদিনী । 

সন্বঃ। স্থত্রেচকার থাকাতে অবয়বার্থ বিদ ধাতুর উত্তরও উ প্রতায় হইবে। যথা, 
বিদ+উস্পবিন্দুঃ ॥ ১১ ॥ স্যান্দ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয় এবং যকারের সম্প্রসারণ 
হয় ও দকাকের স্থানে ধকার হয়) যণা, শ্তন্দ+উ্সিদ্ধুঃ। সিন্ধু শবে দেশ, 
নদবিশেষ ও সমুদ্র বুঝায়। “সিদ্ছুর্ন। সরিতি স্তিয়াং” ইতামরঃ ॥ ১২ ॥ উন্দ ধাতৃর উত্তর 
উ প্রতায় হয় এবং ধাতুর উকারের স্তানে ইকার হয়। যথা, উনত্তি এই,বিগ্রহে 
উন্দ+উ-ইন্দুঃ ॥১৩॥ ঈষ ধাতুর উত্তর উ প্রতায় হয়, এ উকার কিৎসংজ্ঞক 
হয় এবং ধাতুর ঈকারের স্থানে ইকার হয়। যথা, ঈষতে হিনস্তি ঈষ+উ ইষুং 
অর্থাৎ শর। ধু শব্দ পুংলিঙ্গ ওস্রীলিঙ্গ হয় ॥১৪॥ স্বন্দধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় 
হয় এবং সকারের লোপ হয়। যথা, কন্দুং ॥ ১৫॥ স্যক্স ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় 
হয় এবং ধাতুস্থানে অস্থম আদেশ হয় এবং চকার ছ্বারা সকাষের (লাপ ও 
উ প্রত্যর হয়/ যথা, রজ্ছুং ॥ ১৬॥ কৃত ধাতুর উত্তর' উ প্রতার এর্খং আনি ও 
অন্তবর্ণের বিপর্যার অর্থাৎ ককার ও তকারের বিনিমন্ন হয়। যথা, তর্কঃ অর্থাৎ 
শুত্রবেষ্টন €টেকো।) ॥১৭1॥ নিপুর্ব্বক অঞ্চ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয এবং 



কদন্তে উণাদয়ঃ। ৫৪৩ 

ফলি পাঁটি নগ্দি মনি জন।ং কুক্ পটি নাকি ধ তশ্চ। ফলেগুক্ ফন্তুঃ| পাটেঃ 
পটিঃ। » পাটয়তীতি পটুঃ। নম্যতেহুনেন নাকুঃ বল্সীকম। মন্াতে ইতি 
মধু। জায়তে ইতি এত .। ১৯। বলেঃ গুক্ চ। বল সংবরণে বন্ধঃ। ২০। 
শ; কিত সন্বচ্চ। শ্যতেরুঃ স্যাৎ স চ কিও সন্থচ্চ। শিশুরবালঃ। ২১। যো! 
দ্বেচ। “বযুরশ্বোহশ্বমেধীয়ঃ৮ | সন্বদ্িতি প্রকৃতে দ্ধেগ্রহণমিত্বনিবৃত্যর্থম্। ২২॥ 
কুদ্রশ্চ। “বক্রমুস্তান্তরে বিষে বন্র নকুলপিঙগলৌ”। চাদন্যতোহপি । 
চক্রুঃ কর্তা । জদ্রহ্স্তা। পপুঃ পালক; | ২৩। পৃ ভিদি ব্যধি ধৃষিভ্যঃ। কু 
স্যাশু। পুরুঃ। ভিনন্তি ভিছুর্ববর্ম্। গ্রহিজ্যেতি সম্প্রসারণম্। বিরহিণং 

বিধ্যাত বিধুঃ। “বিধুঃ শশাঙ্কে কর্ূরে হৃযাকেশে চ রাক্ষসে”। খুধুঃ 

যন্তু, উদ্দ্বলদত্তেন বলেওক চেতি ওষ্ঠাদিত্বাৎ বল প্রাণনে হতুাপন্যস্তন্থলস্াবিরোধাদুপেক্ষ্যম্ । “অয়ং 

ন[ভাদ্রতি বল্ বো গুহে” ইতাগদে। দক্তোষ্ঠাপাঠন্ত নিবিঝাদত্াৎ ॥ **॥ শঃ কিৎ। শে] তনুকরণে 
অন্মছু প্রত্যয়ঃ আদে চ উপদেশইতাত্বং দ্বিত্বং সন্ত ইতাভ্যাসন্টে হম্। অঙে! লোপ। ইতি চেতা।- 

কারলে।পঃ। শিশুঃ॥ ২১৪ যে।দ্বেচ। যাপ্রাপণে॥২২॥ কুত্রণ। ভূঞ্ ভরপে অন্মাৎ কুপ্রতায়ো। 

ধাতোদ্বিত্বক্ক । ভরতীতি বত্রঃ ধরণি কে।শহ্থমাহ বক্ররিত্যাদি “বক্র নরে শুলপ।ণো। চ গরুডধবজে । 

বিশাল্লে নকুলে পুঁমি পিঙ্গলে ত্বতিধেয়বর্দিতি” মেদিনীকোষঃ। চাঁদম্কতোহগীতি। ভ্রঃ কুশ্চেতি 
বক্তব্যে প্রক্ প্রতারনির্দেশাদিত্যেকে । ভ্রশ্চেতি প্রকৃতিসংসৃষ্টেন চকারেণ প্রকৃতান্তরং সমুচ্চয়।, 
দিত্যুল্স ॥ ২১৪ পৃপালনপুরণয়ে১। ভিদির্ বিদারণে। ব্যধ তাডনে। গৃধু অভিকাজ্ষার়াম্। ঞ্িধৃষ! 
প্রাগলভে । পুরুরিতি কুপ্রতায়ে পরত উদোষ্টাপূর্বস্তেতাত্ধে রপরত্বম্। পপুরুঃ প্রাজোহভিধেয় বৎ। 
গুঁসি হাদ্দেবলোকে চ নৃপভেদপরাগয়েরিতি। বিধুঃ। সেদিনা শশ।ঞ্ধে ইতা]দি তু বিশ্বকোষঃ | 
ইহ সুত্রে ধৃষিহবিভাশ্চেতি পঠি হা হৃযুহূর্ধ: | সুযযাযিশনিরাহবে।হপি হৃধব হতি কেচিৎ ॥ ২৬, ॥ কৃগ্রোরচচ)। 
ভুকঞ্ করণে গু শবে আভ্য।ং কুঃ হ্য।দুকারো স্ত দেশশ্চ উরণ রপরঃ কুরুনৃপাস্তরে ভুক্তে পুমান্, 
পু-ভৃষ্ধি।নীবৃভীতি মে:দনী ॥ ২৫॥ অপছুঃহ্থ। ষ্ঠ গতিনিবৃত্ৌ। স্থযামেতা।দি। এতচ্চ স্সানাদানু- 
৫রধেন্নেন্ুস ॥ বাঞ্জিককৃত। তু স্থাস্থিন্ স্থ,নামিত্যপসঙ্খ/াতম্ / পঞ্ঃ পু'সি বাজে চ বামে! 

হাঙ্কদি নুত্রান্থদণরে চকারের স্কানে ককার হয়'। যখা, নিয়তমঞ্চতি স্থাঙ্কৃঃ ॥ 
অর্থাৎ মৃগবিশেষ ॥ ১৮ ॥ ফলি, পারি, নম, মন ও জন ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়; 
এবং বথাক্রমে ঝুক্, পটি, নাকি, ধ ও ত অন্তে আদেশ হয়'। ফল+কুকৃ1+উ-+ গুর্: 
আগম কত্ত: । পাটয়তি ইতি বিগ্রহে পটুঃ। নম্যতেহনেন এই বিগ্রহে নাকুঃ। 
অর্থাৎ বলসীক॥ মন্ততে এই বিগ্রহে মধু। জায়তে এই বিগ্রছে জতু ॥১৯ ॥ বল 
ধাতুর স্উন্তর উ প্রত্যয় ছয় এবং গুকু আগম-হয়। যথা, সংবরণার্থক বল +উ .». 
বন্তঃ॥ ২০৭ শে ধাতুর উত্তর উ প্রাতায় হয় এবং এ উ কিখসংজ্ঞক হয় এবং তাহার! 
সনবৎ কার্য হয়,। যথা শিলুরবীলঃ ॥ ২১॥ যা ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয় এবং 
উহার দ্বিত্ব হয়। বযথ|, যধু$। যধু শব্দে অশ্বমেধের অশ্ব বুঝায় । “সন্বং” এই সুত্র, 
বার! দ্রিস্বের গ্রহণ হইত, তবে পুনঃ ট্রাহণ ইত্,নিবৃত্তির জন্য ॥ ২২ ॥. স্থ ধাতুর উত্তর কু, 
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ফামঃ। ধৃযুররক্ষঃ | ২৪। কৃগ্নোরুচ্চ | করোতীতি কুরুঃ । গৃণাতীতি'গুরুঃ ৃ 

২৫। অপছ্ঃনৃযু স্থ;। স্থষমাদিষু চেতি যন্বম্। অপষ্ঠ, প্রাতিকুলম্।, হৃষ্ঠ,। 

ৃষ্ঠ।।২৬। “রপেরিচ্চোপধায়াঃ” । অনিষ্টং রপতীতি বিপুঃ। ২৭। অর্জি দৃশি 
কণ্যমি পশি বাধ। মৃজি পশি তুগ্ ধুগ্ দীর্ঘ হকারশ্চ। অর্জয়তি গুণান্ খভভুঃ। 
সর্বানবিশেষেণ পশ্যতীতি পশুঃ। কন্তঃ কন্দর্পঃ | অন্ধুঃ কুপঃ। “পাংশুর্ন। 
ন দ্বয়ে। রজঃ” | “তালব্যা অপি দন্ত্যাশ্চ সংব সৃকর পাংসবঃ” | বাধতে ইতি 
বাছঃ। “বাঃ স্ত্রীপুংসয়োভূজিং৮ | ২৮। প্রথি অদি ভ্রস্জাং সম্প্রসারণং 

স্টাদগ্ুলিগক ইতি মেদিনী। বাম প্রতিকূলে এবাং য়াণ।ং মৃগযাদিপাঠেন সিদ্বত্বাৎ হুত্রমিদং 

ন্চ/স্ক।রগ্ত ন সম্মতমিতি রক্ষিত ॥ ২৭ ॥ অজিদূশি। অর্জ অর্জনে অন্ত খজিরাদেশঃ দশেঃ পশিরা দেশঃ 
কমেস্তরগ।গম: অম রোগে গতা।দে। ব। অঙ্ক ধুগাগমঃ। পশি নাশনে। সৌত্রো ধাতুরস্ত দীর্ঘঃ। বাধূ 
লোড়নে। অন্ত হাদেশ: হড়ভ্রো।হপি কুপ্রত্যর়: শ্!দিতার্থঃ। অশিশেষেণেতি। চাদিগণে পশ্থিতি পঠিতং 
পশু দৃষ্ঠর্থমব্যয়মিতি ধরণি:। কন্তুঃ কন্দর্পঃ। ক্তশ্মকরান্ক ইতি ত্রিকাওশেষ:। পশুরিতি। যডি পনি 
নাপনে চুর[দিপাস্তঃ। স্ত্রীপু'সয়ো।রতি। উক্তং হানরেণ তব পরৌ দ্বয়ে।; ভুজশাহ্ ইতি পরো ছে 

ভুঙবা২শনো ছয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োরিতি তদর্থ;। অকারাস্তো২পায়ম্। অতএব বাহে হশ্বতুগয়ে।; পুমানিভি 
দামেদরঃ। “বাহে ভুজে পুমান্মানভেদাশ্ববৃষ বাযুঘিতি” মেদন্ত/ং টাবস্তেহপায়ম। প্রথিআদ। প্রথ 

: প্রখাছনে। আদ মর্দনে। ত্রস্॥ পাক। প্রথতে ইতি পৃতথুদম্তাম্মহতি তিষু। "ত্বকৃপত্র্য। কৃষ্ণলীরেহথ 
পুমানগ্বৌ নৃপান্তরে" ইতি মেদিনী। অদিতুং শক্যতে২কঠিনত্বাদিতি সৃছুঃ কোমলঃ। “ভূগুঃ শুক্রে 
প্রপাতে চ জমদগ়্ৌ পিনাকিনীতি বিশ্ব;” ॥ ২৯ ॥ লঙ্ঘি। লখি ল।ঘি গতৌ। বহি মহি বৃদ্ধে।। লবুর্লিতি। 
পৃক্কায়ং স্ত্রী লঘুঃ ক্রীবং*শী্তে কৃষ্মাগুরুণ্যগীতি ত্রিকাওশেষ:1 “লঘুরগুরৌ চ মনোজ্ে নিঃসারে বাঁচাবৎ”। 
ক্লীবম্। শীগ্রে কৃষ্মাগুরুমি চ পৃক্কানমৌবধো ক্রিয়ামিতি মেদ্িনী। নৃপতেদ ইঞ্ছি। এতেন “আবেক্ষ্য 
ধাতোরমনার্থমর্থবিচ্ঠকার নায়। রঘুমাত্বসম্ভবমিতি” কালিদ।সবচনং ব্যাখ্যা।তম্। বহুরিতি। “বহৃস্ত- 
ত্রাদিসষ্থা।হ 'বিপুলে ত্বতিধেয়বদিতি” মেদিনী ॥ ৩০ ॥ উদ্রিতি। সক্থি রীবে পুমানুরুরিতাসরঃ | 

প্রত্যয় হয় ও ধাতুর দ্বিত্ব হয়। “কক্রমুন্বস্তরে বিষে বক্র নকুলপিঙ্গলৌ”। চকার 
: স্বারা অন্য ধাতুর উত্তরও কু প্রত্যয় হইবে। যথা, চক্কুঃ কর্তা জঙ্বহৃম্তা। পপুত 
পালকঃ॥ ২৩॥ পৃ, ভি'দি, ব্যধি, গৃধি, ধৃষি ধাতুর উত্তর কু প্রতায় হয়। পুরুঃ। 
ভিনপ্তি ভিহ্র্বজ্ম্। পগ্রাহঙ্গোতি” এই সুত্র দ্বার! সম্প্রসারণ হইবে। বিরুহিণং 
বিধ্যতি বিধুঃ। পবিধুঃ শশাঙ্কে ক্ূরে হৃধীকেশে চ রাক্ষসে” গৃধুঃ কামঃ। ধৃধুঃ 
দক্ষ ॥ ২৪ ॥ ক ও গৃ ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয়। এবং খকারের স্থানেও উকার + 
হরঞ্যথা, কুরুঃ। গৃণাতি ইতি গুরু: ॥২৫॥ অপপুর্ববক, ছুর্পুর্বক ও. নুপূর্বক 
"| ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয় তৎপরে *ম্যমাদিষু চ* এই কুত্র ছার! ধাতুর সকারের 
ষত্ব হয়। যথা, অপষ্ঠ, অর্থাৎ প্রতিকূল । ছুষ্টট। সুষ্ঠ ॥২৬॥ রপ ধাতূর উপধা- . 
স্থানে হকার হযু। যথা, অনিষ্টং রপতি এই বিগ্রহে রিপুঃ॥ ২৭ ॥ অর্জি, দবশি, 
কমি, অমি, পশি ও বাধ, ধাতু স্থানে কু প্রত্যয় পরে থাকিলে যথা ক্রমে খজ, পশ; 
তুক্, ধুক, দীর্ঘ ও ইকার আদেশ হয়। যথা, অর্জখতি গুণান্ খুঃ। সার্দম 
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সলোপন্চ | রেয়াণাং কুঃ সম্প সারণং ভ্রস্জেঃ সলোপশ্চ। পৃথুঃ। মৃছুঃ। 

স্ঠত্ককািত্বছি কুত্বমূ। ভ্জ্জতি তপসা ভূ্ডঃ । ২৯ লঙ্বিবংহ্োন'লোপস্চ । 

লদ্ঘুঃ | প্বাল্মুললঘৃল্সনঙ্গুলীনাং বা লো রত্বমাপদ্যতে” । রঘুন্পিভেদঃ | 
বন্ধঃ/ ৩০ উর্পোতেন্সুলোপশ্চ। উরু সক্থি। ৩১ মহতি হশ্বশ্চ। উর 

মহত । ৩২ শ্রিষেঃ কশ্চ। শ্রিষ্যতীতি শ্রিকুঃ ভূত্যঃ | উদ্যতং জ্যোতিশ্চ। 

৩৩ আছ পরয়োঃ খনি শুভ্যাং ডিচ্চ। আখনতীত্যাখুঃ। পরং শৃণাতীতি 
পরশুঃ। পৃষোদরাদিত্বাদকারলোপাশ পশুরপি। ৩৪ হরিমিতয়োদ্র“বঃ | 
প্রুগতাবশ্রাদ্ হরিমিতয়োরুপপদ্য়োঃ কুঃ স চ ভি। হরিভিদ্রয়তে 
হরিপ্র্পব্ক্ষঃ। মিতং ভ্রবতি মিতদ্রুও সমুত্রঃ । ৩৫ শতে চ। শতধা 

৩০। উ্ণুঘতে আচ্ছাঙ্যতে ইত্যুরঃ কর্ণ প্রত্যয়: ॥ ৩১। উরু মহদ্দিতি কর্তরি প্রত্যয়; ॥ ৩২। 
মিষেঃ। গ্লিষ আলিঙ্গনে অন্মাৎ কুপ্রতায়ঃ কশ্চান্তাদেশঃ। উদ্যত ইতি। স হি যাবৎ কার্যাং 
মিষ্যতি লগতি ব্যাশ্রিয়ভে ইতি ববৎ॥ ৩৩। আ|ঙ্পরখনু অবদারণে। শৃহিংসায়াস্। পশু/রপীতি 
পশ্ড| পরশুন| সহেতি বিশ্ব; ॥ ৩৪। হরিমিতি। দ্রগতে। অন্মাদ্ধন্িমিতয়োরুপপদয়ো: ফু শ্তাৎ 

নট ডিৎ। হরিক্রবৃক্ষ ইতি দারুহরিদ্রা ইত্যেকে ॥ ৩৫। শতক্কর্নদীভেদ: | শিতদ্রঃ হ্যাদিত্যমরঃ ( 

অবিশেষেণ পশ্ঠতীতি পশ্তঃ। কন্তঃ। শন্ধুঃ কুপঃ। 'পশুর্ণা ন্ ঘ্বয়ো রজঃ”। 
ংব, সকর এবং পাংস্থ শব্দ শকারাস্তও হয়। বাধতে ইতি' বাছঃ। প্বাহুঃ 

স্্রীপুংসয়োভূজিঃ” ॥ ২৮ প্রথ, আদ ওত্রস্জ এই তিনটা ধাতুর উত্তর কু প্রভার, 
সম্প্রসারণ এবং ভ্রস্জ ধাতুর সকারের লোপ হক্ক । যথা, পৃথুঃ । মৃদছূঃ। পশ্চাৎ কুত্ব হয় । 
ভুজ্জতি ভূগুঃ ॥২৯ লঙ্ঘ ও বংহ এই ছুইটী ধাতুর নকারের লোপ ও কু প্রভার হয়। 
বথা, লব্ুঃ । বাল, মুল, লঘু, অলম্ ও অস্ুলি শব্দের লকারের স্থানে বিকল্লে 
রকার হুয়। বখা, রঘু হৃপভেদঃ। বছঃ ॥৩০। কু প্রতায় পরে থাঁকিলে উর্ণু 
ধাতুর ধু ভাগের লোপ হয়। বথা, উরু অর্থাৎ সক্থি ॥৩১। মহৎ অর্থ বুঝাইলে 
উকারের হৃন্য হয়। যথা, উরু অর্থাৎ মহৎ ৩২। শ্রিষ ধাতুর উত্তর কু 
গ্রতায় পরে থাকিলে কারের স্থানে ককার হয় । থা, শ্লিধাতি এই বিগ্রহে শ্লিকুঃ 
অর্থাৎ দৃতা অথবা উদ্যত জ্যোতি ॥ ৩৩। আওঙ্পুর্ব্বক খন ও পরপূর্ব্বক শূ ধাতুর, 
উদ্ধর কু প্রত্যপ্ন হয় এবং এ কু ডিৎসংজ্ঞক হয়। যথা, আখনতি এই বিরহে আখুঃ ॥ 
পর্ং শৃরাত্ি ইতি 'পরণ্ডঃ | পৃষোদরাদিত্ব হেতু পরশব্ধের আকার লোপ হুইয়! পণ্ঃ 
পদও হয় & ৩%| হরি ও মিত শব্দের উত্তর ভ্রু ধাতুর পর কু প্রতায় হুয়। এ প্রত্যয় 
ভিৎসংজ্ঞর্ক হয় । যথা, হরিভিক্র্পতে হরিদ্র; অর্থাৎ বৃক্ষ বিশেষ । মিতং ভ্রবতি মিতক্রঃ 
সমুদ্র ॥ ৩৫ শত শব্পুর্ঘক ক্রুধাতুর উত্তর কু প্রতায় হয়॥ বা, শতথা দ্রবতি 
শতদ্রঃ। বাহছপক ব্যল কেবল দ্র বীতুর উত্তরও কু প্রত্যয় হয়। যথা, দ্রবতি 

৪ 

ক (৬৯) 
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দূবতি শতদ্রঃ | বাহুলকাৎ কেবলাদপি। দ্রবত্্যুর্ধমিতি দ্র ডুব শাখা 
চ। তদ্বান্ দ্রমঃ। ৩৬ খরু শঙ্কু পীয়ু নীলঙ্গু লিগু। পকৈতে কুপ্রত্যয়াস্তা 
নিপাত্যন্তে। খনতে রেফশ্চান্তাদেশঃ। খরু3 কামঞ্। ক্রুরো! মুর্খ অশ্বশ্চ। 
“শঙ্কা কীলশল্যয়োঃ” ৷ পিবতেরীত্বং যুগাগমশ্চ। লীষুর্ববায়সঃ কাল: 
বর্ণ । নিপূর্ববাৎ লগিগতাবস্মাৎ কুর্নেদীর্ঘশ্চ । নীলঙ্ুঃ কৃমিবিশেষঃ 
শৃগালশ্চ। নীলাঙ্গুরিতি পাঠাস্তরম্। তত্র ধাতোরপি দীর্ঘঃ। লগ সঙ্গে। 
অস্ত অত ইবঞ্চ। লগতাঁতি লিগ চিত্তম্। লিগুমূর্খঃ। ৩৭ স্থগযাদয়শ্চ। এতে 
কুপ্রত্য়ান্তা নিপাত্যন্তে । মৃগং যাতীতি মৃগয়ুর্ববযাধঃ। দেবযুধধার্িকঃ। 
মিত্রয়ুর্পো কযাত্রাভিজ্ঞঃ। আকৃতিগণোহশয়ম্। ৩৮ মন্দিবাশিমথিচতিচঙ্ক্যস্থিভ্যঃ 

তথ্বনিতি। ছ্ক্রভা।ং মঃ ॥৩৯। খরুশঙ্কু । খনুঅবদারণে। শকি শঙ্কায়াম। কাম ইত্যাদি। 

থরুঃ পতিংবরা কন্যেতাপি বোধাম্। থরুরদর্পহরে দৈতো শ্বেতে তু বাচ্যবদ্দিতি বিশ্বত্রিকাগুশেযৌ । 
শঙ্কতে অন্মাদিতি শঙ্কু; । শঙ্কুঃ কীলে গরে শস্ত্রে সঙ্ধা(প।দপভেদয়োঃ। যাদোভেদে চ পাপে চ 
স্বাণবপি চ দৃগ্ধতে ইতি বিশ্বঃ । গীযুরিতি । পীধুঃ কালে রবৌ ঘোরে ইতি মেদিদী। 
কিমিবিশেষ ইতি। শীলঙ্ব: ক্রিমিজাতো। স্যা।দৃভত্তর[লীপ্রহ্ৃনয়োরিতি বিশ্বঃ। নীলহুঃ ত্তাৎ 
কৃমৌ পুংসি ভন্তর।ল্যাস্ত যে।ধিতীতি মেদ্িনীকারঃ। পাঠীন্তরমিতি। নীলঙ্কুরপি নীলাঙ্ুরিতি 
বিশ্বঃ। ধাতোরশীতি কেঠিৎ। নীলশব্দে উপপদ্দে গমেছিলোপ উপপদস্ত যুম্ দীর্ঘশ পাক্ষিকো 
নিপাতাতে ইত্যাহঃ। লিগ চিত্তে নপুংসকমিতি বরক্চিঃ। মৃগযু।দয়শ্চ ॥ ৩৭। মৃগযুঃ পুংসি 
গোমায়ো ব্যাথে চ পর্মেষ্তিনীতি সৃগযুক্রন্ধণি খ্াাতো গোমাযুব্যাধর়োর লীতি বিশ্বঃ। দেবযুর্বাঢালিঙ্গে 
হ্যান্ধার্দ্িকে লে]কষাত্রিকে ইতি মেদিনী। আকৃতিগণ ইতি। তেনখগীল প্রতিষ্ঠস্তে অন্মাৎ কুঃ। 
পীণ্র্শজে ফ্লুমে কাণ্ডে পরমাগুপ্রনুনয়োরিতি বিশ্বঃ। ভাট্রান্ত শব্দন্ত বৃক্ষে আাপ্রসিদ্ধির্ঞজে তু স্েচ্ছ- 
প্রসিদ্ধিরিত্যাশ্রিত্য ব্যবজহ:। পড়ি গতৌ অন্মাৎ কুঃ ধা চাহৃদ্দিশ্চ পাওুঃ। কডি মদে। কঙ্রিত্যাদি 
বোধ্যম্ ॥ ৩৮। সন্দিবাশি। মদদি স্তত্যাদৌ। বাশ শব্দে। সম্থ বিলোড়নে। চভে,যাচনে। চন্ক ইতি । 

উর্ধং ইতি দ্রঃ বৃক্ষ ও শাখা । ত্বান্ ভ্রমঃ ॥ ৩৬। খরু, শঙ্কু, পীয়ু, নীলঙ্গ ও 
লিগ এই পাঁচটা শব্ধ কু প্রতায়াস্ত নিপাতনসিত্ধ। খন ধাতুর উত্তর রকার অস্তাদেশ 
হয়। যথা, থরুঃ অর্থাৎ কামঃ ক্রুরে! মূর্খঃ অশ্ব: । শঙ্কুং শব্ধ পুংলিঙ্গ উহ! কীল ও শল্য- 
বাচক। পাধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয় এবং আকারের স্থানে ঈকার এবং যুক্ আগম 

.দহুয়। যথা, পীয়ুঃ আর্থাৎ বায়স,কাল ও সুবর্ণ। নিপূর্ব্বক সঙ্গার্থক লগ ধাতুর উত্তর কুপ্রতায় 
হয় এবং নির ইকারের দীর্ঘ হয়। নীলঙ্কুঃ । অর্থাৎ কমিবিশেষ ও শৃগাল। নীলাগুঃ এইরূপ 
পাঁঠাস্তরও আছে। সেস্থলে নিপাতনে ধাতুরও দীর্ঘ হইয়াছে। লগ ধাতু সঙ্গ কুঝায়। এই 
ধাতুর অকারের স্থানে ইকার হয়। লগতি ইতি লিগ অর্থাৎ চিত্ত এবং মুর্চ ৩৭। মৃগসুঃ 
প্রদৃতি পঙ্দ কু প্রত্যনাস্ত নিপাতনে দিদ্ধ। মৃগং যাঁতি এই বিগ্রাহ্থ মৃগয়ুঃ অর্থাৎ 
ব্যাধঃ। দেবযুঃ অর্থাৎ ধার্দিকঃ। মিত্ররুং অর্থাৎ দেরেযাত্রাতিজ; ৷ এইগুলি আক্টভি- 
গণীর 1৩৮ মন্দি, বাশি, মথি, চি, চকি”'ও অস্কি ধাতুরধউন্তর উর প্রতায় 



কদস্তে উপাদয়ঃ। ৫৪৭ 

উরচ্ প* মন্টুর। বাজিশাল1। বাশুরা রাত্রিঃ। ধথুরা। চতুরঃ। চচ্কুরে 
রখঃ। অনুরিঃ। খর্জ.রাদিত্বাদক্ক, রোহপি। ৩৯ ব্যথেঃ সম্পসারণং কিচ্চ 1 
দবিথুরক্টো'ররক্ষ সো! ৪০ মুকুরদ রো । মুকুরে। দর্পণঃ। বাহুল- 
কান্মকুরোহপি। দৃ(বিদারণে। ধাতোদ্ধির্চনমভ্যাসম্ত রুক্ টিলোপম্চ ॥ 
“্দহ্রস্ঠোয়দে ভেকে বাদ্যভাগ্ডাদ্রিভেদয়োঃ৮। দ্দছুরা চণ্ডিকায়াং স্যাদ্ 
গ্রামজালে চ দর্গুরমিতি বিশ্বঃ”। 8১ মদগুরাদয়শ্চ। উরজন্তা নিপাত্যস্তে । 
মাদ্যতেগুক্। মদগ্রো মৎস্যভেদঃ। কবু বর্ণে। রুগাগমঃ। “কবুরং 
শ্বেতরক্ষসোঃ” | বপ্লাতেঃ খজুরাদিত্বাদুরোহপি। “বন্ধ,রবন্ধুরো স্যাতাং 

সৌর! ধাতুঃ। অকি লক্ষণে । বাশুর। রাজিরিতি। বাস্ঠন্তে অন্তামিতি বিশ্বঃ। বাশুরো গর্দভ ইন্যান্তে | 
বাসর! বাশিতারার্যোরিতি মেদিনীহেমচজ্দরৌ | চস্কুর ইতি । সুরঃ ত্তন্দনে বৃক্ষে ইতি মেদিনী। অস্কুরো 
কুধিরে লোগ্গি পানীয়েহভিনবোন্তিদীতি। থখর্ডরাদিতাদিতি উরপ্রতায়োহপীতি ভাবঃ। অঙ্কুরো হস্ক,র 
এব চেতি বিশ্বপ্রকাশঃ ॥ ৩৯ । বাধে | বাথ ভয়সফনলয়োরম্মাহুরচ কিত হ্যাদ্ধাতোঃ সম্প্রসারণঞ্চ দশ- 

পাদ্যান্ত বাথেং সম্প্রসারণন্ধঃ কিচ্চেতি হৃত্রং পঠিত্বা ধকারমস্তাদেশং বিধায় বিধুরোহনগ্রিক ইত্যুদাহৃতম্। 
সাধবপ্রসাদকারাদিতিরপি তদেবানুস্থতন্নত্বেতদ্যুক্রম্। ত্বমেবাং বিথুরা শ।বাঁসি । অথ বিদ্ধ! বিথুরেণ।- 

চিদশ্বা ইতাদিমস্থ্েধে খক।রপাঠন্ত নির্ধিবাদত্বাৎ। যদপি মাধবেনোক্তং বিদিভিদিছিদিরিতাত্ 
বাথেঃ সম্প্রসারণঞ্চেতি বচনাৎ কুরচি ধস্তরূপমিতি তদপি স্থবীয়ঃ কুরজ্বিধায়কে সুত্রে ব্যথেরপসংখ্যানস্ঠা- 
প্রসিদ্ধত্বাৎ। তন্মা্দিহ ধঃ কিচ্েতি দশপাদীপাঠ উপেক্ষ্য এব। কথ ভর্হি বিধুর ইতি প্রয়োগন্ত 
নির্বাহ ইতি চেখ। ধুরো! বিশত ইতি প্রাদিসমাসেনেত্যবেহি। সমাসান্তা ইতি হুত্রে বৃত্তিপদ- 
মঞ্জয্যোম্তৈবোক্তত্বাং । ইহ ব্যথেঃ কিচ্চেত্যেবাস্ত গ্রহিজোত্যনেন সম্প্রসারণং চ্তদেবেতি ন অমিতব্যম্। 
গ্রহিজ্যাদিযু ব্যধির্ব্গচতুর্থে! ন ত্বয়মিতি নিক্ষর্ধাৎ ॥ ৪ | মুকুর ইতি। মকি মণ্ডনে অজ্ঞাডুরচ নলো'পশ্চ 
বাহুলকাদিতি ধাতোরুপধায়াঃ পক্ষে উকার ইতি ভাবঃ। ষকুরো। মুকুরোইপি চেতি বিশঃ। মকুরঃ 
স্ান্থুকুরবদ্দর্পণে চ কুলক্রমে কুলালদণ্ডে ইতি মেদিনী । ধাঁতোদ্ধিবচনমিতি । কেচিতু গুণে। 
হুগগাগমশ্চ নিপাত্যত ইত্যাহঃ। গ্রামজালে চেতি যামজালেতি পাঠাত্তরম্ ॥ ৪১। মধগ,রাদয়শ্চ। মদী। 

হয়। যথা, মন্দুরা! বাঁজিশা'ল! | বাণুরা রাত্রি: । মথুরা। চতুরঃ। চস্কুরঃ। খর্জভুরা- 
দিব হেতু অস্কুর শব্দও সিদ্ধ হয় ॥ ৩৯। ব্যথ ধাতুর উত্তর উরচ্ প্রত্যয় হইলে সম্প্রসারণ 
হয় এবং গর উরচ্ প্রতায় কিৎ সংজ্ঞক হয়। থা, বিথুরঃ অর্থাৎ চৌর ও রাক্ষস ॥ ৪০। 
সুকুরঃ ও দর্দ,রঃ এই ভ্বইটা উরচ প্রত্যয়ান্ত পদ নিপাঁতনে সিদ্ধ হয় । যখা, মুকুরো দর্পনঃ। 
বাছলক বলে মকুরঃ পদও সিদ্ধ হয়। দৃধাতু বিদারণ বুঝায়। উরচ্ প্রত্যয় পরে থাকিচে, 
তাহার স্বত্ব হয় এবং অভ্যাসের স্থানে রুকু আগম এবং তৎপরে টির লোপ হয়। বগা, 
দ্রঃ দু শব্দে মেঘ, ভেক, বাদ্যভাও ও অদ্রিবিশেষ বুঝায়। দর্দ,র শবে চণ্ডিকা 
বুঝাইলে উহ "স্ত্রীলিঙ্গ হয় এবং গ্রীম সমূহ বুঝাইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়।, ইহা বিশ্ব 
অভিধামের.. হত ॥ ৪১ মন্গুরাদি রা শব্ধ উরচ্ প্রতায়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ 
হয়। যথা, মদ ধাতুর উত্তর *গুক 'উরচ্স্মদ্গুর: অর্থাৎ মতস্তবিশেষ। কৃ ধাঁতি 



৫৪৮ সিদ্ধান্তকৌ মুদী”। 

নয্ন্থন্দরয়োস্ত্রিযু” ইন্তি রম্তিদেবঃ। কোকতের্ববা কুক্। কুন্ধরঃ। কুকুরঃ। 
৪২ অসেরুরন্। অন্থরঃ। প্রজ্ঞাদ্যণ্ ।! আন্ুরং । ৪৩ মসেশচ । -পঞ্ছে 

পাদে মসেরূরল্লিতি বক্ষ্যতে । “মসুর! মন্থরা ব্রীহিপ্রভেদে পণ্যে ফিতিশ। 
“মসূর! মন্তুরা বা না বেশ্যাত্রীহিপ্রভেদয়োঃ। মসুরী গলাদরোগে স্যাডুপধানে 

পুনঃ পুমান্”। “মসূরমন্ূরৌ চ দ্বাবিতি” বিশ্ব | 8৪ শাবশেরাপ্ডতো। শু 
ইতি আশ্বর্থে। শ্বশুরঃ। পপতিপত্ত্যোঃ প্রসুঃ শশ্রঃ শ্বশুরস্ত পিতা 
তয়ো” রি হ্যমরঃ। 8৫ অবিষহ্হোগ্িষচ্ । অবিষঃ | মহিষ ৪৬ অমেদীর্ঘস্চ । 
“আমিষং ত্বত্ত্রিয়াং মাংসে তথা স্যান্তোগ্যবস্ত্রনি” । ৪৭ | কুহ্বৃদ্ধিশ্চ । 

হষে। কর্বৃরং সলিলে হেয় কর্বারং পাপরক্ষসোত | কর্ধ্রা কৃক্বৃস্তায়াং শবলে পুনরস্বদতি মেঙগিনী। 
বঙ্গুরবঙ্গ রাবিতি। বন্ধ বঙ্ধনে। কুক্ধুর ইত্যি। কুক আদানে। কুক্ধুরঃ কুকুরো। মত ইতি হভ্ডচত্ঃ। 
কুকুরঃ সারমের়ে না গ্রস্থিপর্শে নপৃ'দকং ইতি মেদিনী। অত সাঁততাগমনে । আঁদিদীর্বঃ। আতুরঃ । 
ৰা গতিগঞ্ষনয়ে।; ) গুগ/গমঃ। বাগুর! মুগবন্ধিনী ইত্যাদিরপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪২ অন্ত ক্ষেপণে ॥ ৪৩। সসেম্চ। 

সী গরিণাষে। মকর! মনুর। বা না বেঙ্গাব্রীহিপ্রতেদয়ে।১। মনুরী পাদরোগে হাছপধানে পুনঃ পুমানিতি 
মেদিনী॥ ৪৪ শাবশৈ2। শু হতি কৃতাকারলোপ আশুশবন্তল্িন্,পপদে আপ্তে গমাসানায়াম্ অশু 
ব্যাণু!বিত্যন্দাক্ষ।তো কমন ন ক্তান্। শ্বশুরে। দম্পত্যোঃ পিতা। পতিপত্থ্যোঃ প্রনুঃ শত স্বগুরম্ত পিত। 
তযোরিতামরঃ অবি 7 5৫1 অব রক্ষণ।দৌ। মহ পুজারাম্। অবিষ ইতি। রাজ! সমুদ্্রশ্চ মহিষে? 
যহান্ তুয়ীয়ং ধাম মহিষে। বিবক্তি উত মাতা মহিষমন্থবেনৎ। টিত্বান্ভীপ মহিষ রাজপত্ী ॥ ৪৭। রুহ 

ৰর্ণ বুঝার । 5তাহার উত্তর ওক উরচ্্কর্কুরঃ। কবুরঃ শ্বেতরক্ষসোঃ। বন্ধ ধাতুর 
উত্তর থঞ্জ/রাদি গণ বলিম্না উর আদেশও হয়। যথা, বন্ধুরঃ বন্ধরঃ। এই উভক্র 
শব্দ নসর ও সুন্দরবাচক এবং তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হয়। ইহ রাস্তদেবের উক্তি । 
কুক ধাতুর উন্ভর উরচ্ প্রন্তায় পরে বিকল্পে কুক আগম হয়। যথা, কুন্ধুরঃ, 
কুকুর; ॥৪২। অস ধাতুর উত্তর উরন্ প্রত্যয় হয়। যথা, অন্থুরঃ। প্রজ্ঞা্গি 
শব্দের উত্তর যণ্ প্রতায় হয়। আন্র;ঃ ॥ ৪৩। মস ধাতুর উদ্ভর উরচ্ প্রত্যয় হয় । 
“পঞ্চম পাদে মস ধাতুর উত্তর উরন্ প্রতায় হয়” ইহা ধলিবেন। পমশুরা* মনসুর 
ব্রীহিবিশেষ ও পণাষোষিৎ বুঝায় । মধুর! মন্ুরা বালা বেশ্টাত্রীহি প্রভেদয়োঃ। 
মন্রী পাদরোগে স্তাহুপধানে পুনঃ পুমান্। মনর মস্থরৌ চ দ্বৌ ইতি বিশ্ব; ॥ ৪৪3 
পাশ অর্থে শু উপপদের উত্তর আ্ডি অর্থ গম্যমান হইলে অশৃঙ্ ব্যাণ্থৌ এই ধাতুর 
উত্তর উরন্ প্রত্যয় হয়। শু এইটা আগত অর্থে প্রযুক্ত হয়। স্বশুরঃ। পপতি 
পত্র্যো: প্রস্থ; স্ব; শ্বশুরস্ত পিতা ভয়োঃ” ইতি অমর; ॥ 8৫। অবি ও মহ্ ধাতুর 
উত্তর টিষচ্ গ্তার় হয়। যথ'» অবষঃ। মহিষঃ ॥৪৬। অম ধাতু উত্তর টিষছ্ 
প্রত্যয় হয় এবং পুর্ব্ব স্বরের দীর্ঘও হয়। যথা, “আমিষং ত্বস্ত্িংস্কাং সাংসে তথ) 
স্তাদ্ ভোগ্যবস্তনি” &॥ ৪৭। রুহ ধাতুর উত্ভুত টিবচ্ প্রত্য হয়এবং পুর্ব স্বয়ের 



কগন্তে উপাদর়ঃ। ৫৪৯ 

“্রন্কুশন্বররৌহিযাঃ” ॥  “রৌহিষে! স্থগভেদে স্যাদ্রৌোহিষং চ ভৃণং মতমিতি” 
ংসারাবর্তঃ৭ ৪৮ তবেণ্ণিঘ। । তবেতি সৌঝ্রে! ধাতুঃ। “তবিষতাবিষাবন্কৌ 

স্বর্গে 5৮৭ পজ্সিয়াং তবিষী তাবিষী নদী দেবকন্যা। ভূমিশ্চ”। “তবিষী বলমিতি” 
বেদভাব্যম্।-৪৯ নিও ব্যথেঃ। “অব্যথিযোহব্বিসূর্য্যয়ো*৮ ৷ “অব্যথিষী 
ধর[রাত্র্যোঃ” | ৫* কিলেবুকি্ চ। কিল্বিষম্ । ৫১ ইষি মদ মুদি খিদি ছিদি 
ভিদ্দি মন্দি চান্দ তিমি মিহি মুচি রুচি রুধি বন্ধি শুধিভ্যঃ কিরচ্। ইষিরোহগ্রিঃ | 
মদির! সুরা । “মুদিরঃ কামুকাভ্রয়োরিতি” বিশ্বমেদিন্যৌ । খিদিরশ্চন্দ্রঃ | 
ছিদ্িরোহসিকুঠারয়োঃ। ভিদ্দিরং বজরম্। মন্দিরং গৃহম্। আ্িয়ামপি | 
মন্দিরং মন্দিরাপি শ্যাদিতি বিশ্বঃ॥ চন্দিরৌ। চন্দ্রহস্তিনৌ। তিমিরং 

বীজজন্মনি প্রাছুর্তাবে চ রৌহিষে! মগতেদঃ স্তাদ্রোহিষঞচ তৃণং মতমিতি সংসারাবর্তঃ। বেঙ্গতাব্যমিতি ॥ 
৪৮। ইল্জ্রে। বৃত্রহ্ত তবিষীম্। ইন্দ্রন্তাত্র তবিষীভ্যে। বিরপশিন্ ইত্যাদিমস্থ্েঘিতি ভাবঃ। বৈদিকনিষন্টো 

ওজঃ যাজ ইতাযাদিধু বলনামহ্ছ তবিষীশব্ব্ত পাঠশ্চেহ মূলমিতি বোধাম্। তবিষঃ শোতনাঁকারে 
তেলেহব্িবাবসারয়োঃ। তবিষী দেবকন্ঠায়াং পুংসি স্বর্গে মহোদধোৌ । তবিষী চেস্ত্রকল্ঠায়াং ন। স্বর্গান্থুধি- 
কাঞ্চনে ইতি মেদিনী ॥ ৪৯» | নঞ্জিঃ বাধে: । ব্যথ ভয়সঞ্লনয়োঃ ॥ ৫* | কিলেং। কিল শ্ৈত্যক্রীড়নক্বো: 
অন্মাদিষচ্। ধাতোব্বুগাগমশ্চ। ফিঘ্িবং পাপরোগয়োঃ॥ অপরাধেহগীতি মেদিনী ॥ ৫১। ইযি মদি। 
ইু ইচ্ছায়াম্। মদী হর্ধে। খিদ দৈন্যে। ছিদির্ দ্বৈধীকরণে। ভিদির্ বিদারণে। মদি স্তত্যাদৌ। চদি 
আহ্লাদনে। তিম আদ্রীভাবে। মিহ সেচনে। মুহ.বৈচিত্যে। মুচ্* মোক্ষণে। রুচ দীপ্তো। রুধির্ 
আবরণে ॥ বন্ধ বন্ধনে। শৃষ শোধণে। ইধিরোহগ্রিরিতি। আহার ইত্ান্তে। ছিদিরঃ পাবকে রজ্জৌ৷ 
করবালে পরখথধে ইতি মেদিনী। মন্দিরং নগরেইগারে ক্লীবং না মকরালয়ে ইতি মেদিনী। চঙ্গিরো- 
ইনেকপে চন্ত্রেইতিচ। তিমিরং ধ্বাস্তে নেত্রাময়াস্তরে ইতি | মিহিরঃ হুর্যাবুদ্ছয়োরিতি মেদিনী। 

বৃদ্ধি হয়। যথা, প্রস্ু শস্বর রৌহিষাঃ* «“রৌহিষে। মৃগভেদে স্তাত্রোহিষং চ ভৃণং মতং” 
ইতি সংসারাবর্তঃ ॥ ৪৮। তব ধাতুর উত্তর টিষচ্ প্রতায় হয় এবং এ টিষচ্ প্রত্যয় 
শিৎসংজ্ঞক হয়। তব এইটা স্ষুত্র বিছ্িত ধাতু। যথা, তবিষতাবিযৌ অব স্বর্গে 
চ। স্ত্রিয়াং তবিষী তাবিষী নদী দেবকন্ত। ভূমিশ্চ। তবিষী বলং ইতি বেদভাষাম্ ॥ 
৪৯। নএকপূর্ব্বক ব্যথ ধাতুর উত্তর টিষচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, “অব্যথিযোহন্ধি- 
জুর্যযয়োঃ” | “অব্যথিষী ধরারাত্র্যোঃ৮ ॥ ৫০ । কিল ধাতুর উত্তর টিষচ, প্রত্যয় হয় 
একং তাহার পূর্বে বুক আগম হয় ॥৫১। ইষ, মদ, মুদ, খিদ, ছিদ, ভিদ, মন্দ, 
চন্দ, তিমি, মিহ, মুচ, রুচ, রুধ, বন্ধ ও শুষ ধাতুর উত্তর কিরচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, 
ইযষিরোধগ্িঃ। মদ্িরা অর্থাৎ সুরা । মুদিরঃ অর্থাৎ কামুক ও মেঘ। ইছ! “বিশ্ব 
ও মেগ্রিনীর” মত্ব। খিদিরঃ অর্থাৎ চক্্র। ছিদিরঃ অথাৎ কুঠার অসি প্রসৃতি। 
ভিদিরং অর্থাৎ বজ। মন্দিরম্ অর্থাৎ গৃহ। ইহা ্ত্রীলিঙ্গও হয়। “মন্দিরং মন্দি- 
রাঁপি ভাৎ* ইতি বিশ্বঃ'। “চন্দিরৌ চক্জহন্তিনৌ” তিমির অর্থাৎ তমো। অথব! 'অক্গি 



৫৫5 সিদ্ধান্তকৌমুদী'। 

তমোহক্ষিরে(গশ্চ । মিহিরঝ সূর্য্যঃ। “মুহিরঃ কাম্যসভ্যয়ো:৮। মুচিরে, দাতা । 
রুচিরম। রুধিরম্। বধিরঃ। শুষ শোষণে । শুধিরং ছিদ্রম্। গুক্ষমিত্যন্যে । 

৫২ অশের্নিং। আশিরো বহ্িরক্ষসোঃ । ৫৩ অজির । শিশির: শিথিল 

স্থির স্ফির স্থবির খদিরাঃ। অজেবাঁভাবাভাবঃ। অজিরমঙ্গণম্ণ শশেরুপ- 
ধায় ইত্বম্। “শিশিরং স্যাদূতোর্ডেদে তুষারে শীতলেহন্যব”। শ্রথ মোচনে । 

উপধায়া ইন্বং রেফলোপঃ । প্রত্যয়রেকশ্য লত্বম্ । শিথিলস্ । 

স্থাস্ফায়োগ্টিলোপঃ। স্থিরং নিশ্চলম্। স্ফিরং প্রভৃতম্। তিষ্ঠতেবু'ক্ 

হম্বত্বঞ্চ । স্থবিরঃ। খদ্দিরঃ। বানুলকাশ লীডো কুক্ হুত্বত্বঞ্চ । শিবিরস্। 

৫৪। সলি কল্যনি মহি ভডি ভগ্ডি শগ্ডি পিগড তুপ্ডি কুকি ভূত্য ইলছ। 

মিছিরঃ কা মিষূর্থয়েরিতি চ। সুন্দরং রুচিরং চারু ইতামর: | রুধিরোহঙ্গারকে পুংসি কীবং তু কুস্ছুমা- 

হ্থজেরিতি সেদিনী। বধিরঃ শ্রোত্রেক্িররহিতঃ | গুধিরং বিবরং বিলমিতামরঃ ॥ ৫২1 অশেঃ। অশ 
ভোজনে। অভির । জন্ব গতৌ। শশ গ্লুতগতৌ। ভা গতিনিবৃত্বৌ। স্ফায়ী বৃদ্ধৌ। খদ হিংসায়াম্॥ 
৫৩। অজিরমিতি। দশপাদীবৃত্ধে। তু নএংপূর্ববপ্ঠ ভীর্যযতেখ বর্ণলোপে! নিপাতাযতে ইত্যুক্তং তদপি গ্রান্ম্। 
আশু ক্রুতমঞজিরং প্রত্বমীড্যমিতাদৌ ন জীধাযতীত্যজির ইত্যন্তানুগুণত্বাৎ । অঙণমিতি। অঙ্গেলুণটি 
অনাদেশঃ। নকারস্ত যাছলক+[ৎ ণত্বমিতোকে। অন্কে তু দস্তামেবেচ্ছন্তি। খঅজিরং প্রাণে 
কায বিষয়ে দছুরেহনিলে ইতি মেদিনী। শিশিরে নাহিমে ন স্ত্রীর্তুভেদে জডে ত্রিঘিতি চ 
বিশ্বকোবস্থমাহ। শিশিরং হ্যার্দেতি। থদিরে। বুক্ষভেদঃ। খার্দরী শাকতেদে স্ত্রী না চন্দ্রে 
দশ্তধ।বনে ইতি মেদিনী। শিখিরমিতি । শেরতেহশ্মিন র।জবল।নি। নিবেশঃ শিবিরং শগ্ড ইত্যমরঃ ॥ 
৫৪ সমিকলি। বল গৃতৌ। কল সম্য্ানে। অন প্রাণনে ॥ মহ পুজাকাম্। তদ্ভি পরিভাবণে। ভঙ্ঙি 

রোগ বুঝায় । মিহিরঃ অর্থাৎ সুর্য্য। “মুহিরঃ অর্থাৎ কাম্য ও সভ্য। মুচিরঃ 
শবে দাত। বুঝায়। কুচিরম্। রুধিরম্। বধিরং। শুষ ধাতু শোষন বুঝায়। 
শুধষিরং ছিদ্র ও শুক বুঝায় ॥৫২। অশ ধাতুর উত্তর কিরচ. প্রত্যয় হপ্ন এবং 
এ কিরচ্ প্রত্যয় শিৎসংজ্ঞক হয়। “আশির; শব্দে বহি ও রাক্ষস বুঝায় ॥ ৫৩। 
অলির, শিশির, শিখিল, স্থির, শ্ফির, স্থবির, খদির, এই কয়টা কিরচ্ প্রতায়ান্ত শব্ব 
নিপাতন সিদ্ধ। অজ ধাতু স্থানে নিপাতনে বীভাব হয় নাই।. অজিরঃ অর্থাৎ 
অঙ্করন। শশ ধাতুর উপধার স্থানে ইকার নিপাতনে হইয়াছে । শিশিরং অর্থাৎ 
শীত খত এবং তুষার ও শীতপ। প্রথ ধাতু মোচন বুঝায়। তাহার উপধার 
সথটনে নিপাতনে ইকার এবং রকারের লোপ ও প্রত্যয়ের যে রেফ, তাহার স্থানে 
লকার হয়। শিথিলম্। স্থাঁ ও স্কাধাতুর টির লোপ হয়। স্থিরং অর্থাৎ নিশ্চল। 
শ্ফিরং অর্থাৎ প্রভৃতম্। স্থা ধাতুর উত্তর কিরচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে সথাধাতুর 
আকারের হৃম্ব হয় এবং ধাতুর উত্তর বুক আগম হয়। সুধির:। খদিরং। শএস্বলে 
বাহুলক বলে শীঙ্ ধাতুর উত্তর বুক্ আগম এবং হুম্ব হইবে। শিবিরম ॥ €৪.). 
সল, কল, অন, মহ, ভড, ভণ্ড, শও, পিও, তু কুক ও ভু ধাতুর উত্তর ইলচ্ 



কৃদস্তে উণাদয়ঃ। ৫৫৩ 

শলতি” গচ্ছতি নিন্মমিতি সলিলম্।. কলিলম্। জনিলঃ। মহিলা । 
পৃষোধরাদিত্বান্মহেলাপি । ভড় ইতি সৌত্রো ধাতুঃ । “ভড়িলো৷ 
শুরসেবকৌ” । ভূঞ্খিলো দৃতিঃ কল্যাণঞ্চ । শগ্ডিলো মুনিঃ | 
পিখিলো গণকঃ। তুগ্ডিলো মুখরঃ। কোকিলঃ। ভবিলে৷ ভব্যঃ। 
বাহুলকাৎ্ কুটিলঃ। ৫৫ কমেঃ পশ্চ। কপিলঃ। ৫৬ গুপার্দিভ্যঃ কিৎ। 
গুপিলো রাঞ্জা । তিজিলে। নিশাকরঃ। গুহিলং বনম্। ৫৭। মিথিলাদয়শ্চ | 

মথ্যন্তেহত্র রিপবেো৷ মিধিল! নগরী । পথিলঃ পথিকঃ। ৫৮ পতি কঠি কুঠি- 
গড়ি গুড়ি দংশিভ্য এরক 1 পতেরঃ পক্ষী গন্তা চ। কঠেরঃ 

ক্কচ্ছজীবী। কুঠেরঃ পর্ণাশঃ। বাছলকান্ন,মন। গড়েরে! মেঘঃ। গুড়েরে। 

কল্যাণে । শি রুজায়াম্। পিগি সঙ্বাতে | তুণ্ডি তোড়নে। কুক আদানে। ভূ সত্তায়াম্। কুট 

কৌটিলো। কলিল হতি। মিশ্রে। গহনশ্চ। কলিলং গহনং সমে ইতামরঃ | মহ্িলেতি। মহিলা 
ফলিনীস্ত্রিয়ে!রিতি মেদদিনী। প্রিরঙ্গুঃ ফলিনী কলী ইত্যমর3। পৃষেোদরেতি। তথ! চ দময়স্তীকাবো 
প্রপ্লোগং। পরমহেলারতোহপ্যপরদারিক ইতি । পরশ্ঠ মহেলা স্ত্রী অথ চ পরম! উৎকুষ্টা হেলা 
ক্রীড়া তত্র রত ইতার্থঃ॥ ৫৫ | কষে: । কমু কাস্তো । অন্মাদিলচ পশ্চান্তাদেশঃ। কপিলা রেণুকারাঞ্চ 
শিংশপাগোবিশেবয়োঃ। পুণরীককরিণ্যাং স্ত্রী বর্দতেদে ব্রিলিঙ্গকম্। নানলে বাহ্ুদেবে চ মুনিতেদে 

চকুক্ধুরে ইতি মেদিনী। রেণুফেহ লতাবিশেষঃ। হরেণু রেণুক1 কৃম্তী কপিল! ভলন্মগন্ধিনীতামরাৎ ॥ 
৫৬। গুপাদিত্াঃ। গুপু রক্ষণে। তিজ নিশানে। গুহ সম্বরণে ॥ ৫৭। মিথিলা য়শ্চ। মধি বিলেড়নে। 

অকারন্তেত্বং নিপাতনাৎ। পথে গত ॥ ৫৮। পতি । পৎ» গতো। কঠ কুদ্ুঙগীবনে। কুঠিচ গড় 

গ্রতার হয় । যখা, সলতি গচ্ছতি নিম্ন এই বিগ্রছে সলিলং। কলিল:। অনিলঃ। 
মছিল!। পৃষোদরাদিত্ব হেতু মহেল! পর্রও হয়। ভড এইটা শ্যত্রজাত ধাতু । ভডিল 
শব্খে শূর অর্থাৎ বীর ও সেবক বুঝায়। ভঙ্ডিল শবে দূত ও কলাপ বুঝ, 
শণ্ডিল শে মুনি বুঝায়। পিগিলঃ অর্থাৎ গাণকঃ। তুণ্তিলঃ অর্থাৎ মুখরঃ । 
ভাসিলং ভব্যঃ | বাহুলক বলে কুটিলঃ ॥ ৫৫। কম ধাতুর উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয় 
এবং মস্থানে প হইবে। কপিলঃ ॥ ৫৬। গুপাদি ধাতুর উত্তর ইলচ্ প্রতায় হয় 
এবং এ ইপচ প্রতার কিৎসংজ্ঞক হয়। যথা, গুপগঃ অর্থাৎ রাজা । ভিজিলঃ 
অর্থৎ নিশাকর। গুহিলং অর্থাৎ বনম্ ॥ ৫৭। মিথিলাদি শব ইলচ্ প্রত্যয়াস্ত 
নিপাতন সিদ্ধ । মথাঝ্েহত্র রিপবে! মিথিলা! অর্থাৎ নগরী । পথিলঃ অর্থাৎ পিক£॥ 
ফিথিলাদি . যথা, মিথিলা. নগরী । গতিল! বেত্রলত।। তকিলা অবর্ধঃ। চগ্ডিল! 
নদী। “ পথিলঃ পথিকঃ।. ইতি ॥৫৮। পত, কঠ, কুঠ, গড়, গুড় । , দংশ ও ধাতুর 
উন্কর এক প্রতায় হয়। বগা, পতেরঃ অর্থাৎ পক্ষী এবং গন্তা। কঠেরঃ কৃচ্ছীবী। 
কুঠের; পণ্থাশঃ। বাহুপক বলে নুম্হইবে না। গড়েরে। মেঘ; । গুড়েরে। গুড়কঃ । 



€৫২ সিদ্ধান্তাকোমুদা । 

গুড়কঃ। দংশেরো হিঃ ॥ ৫৯ কুন্বের্নলোপশ্চ | কুবেরচ | ৬০ 
শদেম্ত চ। শতেরঃ শত্রুঃ | ৬১ মুলেরাদয়ঃ | এরগস্তা নিপাত্যন্তে। 

মূলেরো জটা। গুধেরো গোপা । গুহেরো লোহঘাতকঃ। 'মুছেরো 
মুর্খ ।৬২ কবেরোতছ পশ্চ? কপোতঃ পঙ্গী | ৬৩ ভাতের্ভবতুঃ। 
ভাতীতি ভবান্ 1 ৬৪ কঠিচকিত্যামোরন্। কঠোরঃ । চকোরঃ। 
৬৫ কিশোরাদয়শ্চ। কিং পূর্ববস্য শৃণাতেন্টিলোপঃ। কিমোইক্গযলোপঃ । 
কিশোরোহশ্বশাবঃ। সহোরঃ সাধুঃ। ৬৬ কপি গডি গণ্ডি কটি পটিভ্য ওলচ্ । 
কপীতি নির্দেশান্ললোপঃ ( কপোলঃ। গডোলগণ্ডোলোৌ গুড়কপধ্যায়ো | 

সেচনে। গুড় রক্ষায়াম। পংশ দশদে । কুটিধাতোরিদিত্বাৎ নুমি প্র/প্ডতে আহ । বাহুলকাপ্গিতি ॥ ৫৯1 

কুষি আচ্ছাদনে। অন্তেষামৈশ্বর্যাং কৃর্ধবস্তীতি কুবেরম্ত্রান্বকসখং 1 ৬*। শদে;। শদ্* শাতনে ॥ ৬১1 
. খুলের । মুল প্রতিষ্ঠ।য়াম। গুধ পরিবেষ্টনে । গুহ স"বরণে । মুহ বৈচিতো ৪ ৬২। কবে। কবুবণে। 

কপোতং স্টচিিঅকণ্ঠে পারাবতবিহঙ্গয়োরিতি মেদিনী। কপোতঃ পক্ষিমাত্রেহপীতি ত্রিকাগুশেষঃ | 
অত্র ওতচশ্চিত্বং প্রামাদিকম। যৎকপোতঃ পদসগ্পো কৃণোতি দেবা কপোত ইবিতে যদ্দিচ্ছন্নিতাদো 

সর্দজ্র প্রতারম্থরেণ মধ্যদাত্বশ্যৈব পঠ্যমানত্বাদিত্যাহুঃ ॥ ৬৩। ভাতেং। তা দীপ্তৌ। ভবনিতি 
সর্বনামশক্দোহয়ম্॥ ৬৪। কঠি কৃছুপীবনে। চক তৃত্ৌ। কঠেরং কঠিনঃ পূর্ণশ্চ। কঠোরতারা খিপ 
জাঞ্চনচ্ছবিরিতি মাঘঃ | চকে রঃ পক্ষিতেদঃ ॥ ৬৫। কিশোরঃ। শু হিংসায়াম্। বযহ দর্পে। 
কিশোরোহহ্থব্ত শাবকে । তৈপপর্ণেটীবধে। চ তটাদরুণা বন্থসুধায়ে।রিতি মেদিনী ॥ ৬৬ । কপিগডি। কপি 
_চলনে। গড় সেচনে। পাড়ি বদনৈকদেশে । কটে বর্ধাবরণয়ে।ঃ। পট গতৌ। কপোল ইতি । কেচিত্ব, 
শত্রে কডিংপঠস্তি। কৃতি মদে । কণ্ডোলশ্চগ্ডালঃ। চণ্ডালিকা তু কণ্ডোলঃ বাণ! চণ্ডালবল্লবীতামর: | 
কফটেোল ইতি পটোলং বস্্রতেদে নৌষধে। জোোৎস্যাস্ত যোষিতীতি মেদিনী। কল্পশন্দে বাহুলকাৎ 

দংশেরে। হিংশ্রঃ 1 ৫৯। কুন্ব ধাতুর উত্তর এরক. প্রতায় হয় এবং ধাতুর নকাপের 
লোপ হয়। যথা, কুবেরং ॥ ৬* ; শদ ধাতুর উত্তর এরক্ প্রতাষ হয় এবং দকার 
স্থানে তকার হয় । যথা, শতেরঃ অর্থাৎ শক্রঃং ॥ ৬১। মূলের: প্রভৃতি শব এরচ্ 
প্রতাক়াস্ত নিপাতন সিদ্ধ। যপা, মূলেরঃ অর্থাৎ জটা। গুধেরঃ অথাৎ গোগ্তা | 
গুহেরঃ অর্থাৎ লোহখাঁতকঃ। মুহেরো! মুর্ঘ: ॥ ৬২ । কন ধাতুর উত্তর ও তচ্ প্রত'় 
হয় এরং বকার শ্বানে পকার হয়। যথা, কপোত পক্ষ ॥১৩। তা ধাতুর 
উত্তর ডবতুপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, ভাতি ইত্তি ভবান্॥৬৪1 কঠ ও চক ধার 
উত্তর ওর়ন্ প্রভা হয়। যথা, কঠোরঃ। চকোরং ॥ ৬৫। কিশোর: প্রভৃতি পঙ্ 
ওরচ্ৎ গ্রাতায়াস্ত মিপতন সিদ্ধ। কিংপুর্বক শৃণাতি শৃ ধাতুর উত্তর তরচ্, প্রভার 
হয় কিন্তু নিপাতনে টির লোপ হয় এবং কিংভাবের অস্ত অর্থাৎ মকারের 
লোপ হয়। ধা, কিশোর: অশ্বশাঁবকঃ । সহোর: সাধু: ॥ ৬৬। কপ, গড়" গণ্ড, 
কট, পট ধাতুর উত্তর ওলচ্ প্রায় হয়। করি এইরূপ নির্দেশ, হেতু নকারের লৌপ 
কয়। যা, কপৌলঃ। গড়োল ও গঞ্ডোল' এইট ছুইটী শব গুড়ক পর্যায় বাচক। 



কদক্তে উপাদয়ঃ। €৫৩ 

ফটো কটুঃ। পটোলঃ | ৬৭ “মীনাতেরূরন” | ' ময়ুরঃ | ৬৮ স্ান্দেঃ সম্প্র- 
সারণঞ্চ। সিন্দ্রম্। ৬৯ সিতনি গমি মসি সচ্যবি ধা ক্রুশিত্যন্তন্। 

সিনোতীতি সেতৃঃ। ,তিতৃত্রেতি নেট। তন্ত্ঃ। গন্ুঃ । মন্ত্র দধিমগ্ডম্। 
সচ্যত ইতি সন্ভুঃ। অদ্ধন্চ|দিঃ । জ্বরত্বরেত্যুহ্। তত্র কৃডিতীত্যনুবর্তুত ইতি 
মতে তু বাহুলকাৎ। ওতুর্বিবড়ালঃ। ধাতৃঃ। ক্রোষ্ট,। ৭০ পঃ কিচ্চ। 
পিবতীতি পিতুর্ববহ্ছৌ দিবাকরে | ৭১ অর্তেশ্চ তুঃ। অর্তেজ্তঃ শ্যা সচ 
কিৎ। খতুঃ স্ত্রীপু্পকালয়োঃ 1 ৭২ কমি মমি জনি গা ভা যা হিভ্যশ্চ। 
এভ্যন্ত্রঃ স্যাঁ। কন্ধঃ কন্দর্পচিত্তয়োঃ। মঞ্রপরাধঃ। জন্থঃ প্রাণী। 
“গাতুঃ পুংক্ষোকিলে ভঙ্গে গন্ধর্ধের গায়নেহুপি চ৮ 1 ভাতুরাদিত্যঃ | 
যাতুরধ্বগকালয়োঃ। রক্ষপি ব্লীনঃ | হেতুঃ কারণস্। ৭৩ চায়ঃ কিঃ। 

অস্ঠোহপ্যোল6,। কলোলঃ পুংসি হর্বে শ্যান্মহতশৃর্দিষু বারিণ ইতি মেদিনী॥ ৬৮ গ্িঃন্দঃ। জগ 
প্রশ্নবণে। সিন্দ্রম্তরুভেদে স্যাৎ সিনুরং রক্ষুচূর্ণকে ইতি মের্জেনীবিশ্ব প্রকাশে ॥ ৬৯1 সিতনি। ধিএ, 
বঙ্গনে। তনু বিস্তারে । গম» গতৌ।। মসী পরিণামে । ধচ সেটনে। অব রঙ্ষণ।দে।। ডুধাঞ ধারণ. 
পোষণয়েত । জ্ুষ আত্রেরবশে । সেতুর্নালৌ কুমারকে ইতি মে'দনী | সেতুরালৌ স্ত্রিষাং পুমানিতামরই | 
শ্ুক্াণি কটিতস্তব ইতামরঃ | মণ্ডং দধিভবং মস্ত উতি চ। ধাতুর্ন নেজ্ডিয়ে তিষু। শব্ষযোনি- 

মহাভততদ্ গুপেধু রসাদিযূ। মনঃশিল।ছে। লেক্মাদো। বিশেষাদৈগরিকেহস্থি, চেতি মেদিনী। প্লেম্মাদি- 

বললবক্াদিমহাতৃতানি তদ্গুণাঃ। ইন্দ্রিয়।ণাশ্মবিকৃতিঃ শব্দযে।নিশ্চ ধাতব ইতামরঃ ॥ ৭১। পঃ কিচ্চ 
পাপানে অন্মাত্তুম্। সচকিৎ। কিত্বাৎ ঘুমাস্থেতীত্বস্ ॥ ৭২। অর্ডেশ্চতুঃ । খ গতৌ তুনি প্রকৃতে 
অস্তোদাত্তার্থস্ত ক্রিয়তে খতুনা যজ্ঞং য খতুর্জনীনামিতাদি । খতুব্ধর্ধাদিখটনু চ আর্তষে ম।সি 
চ পুম।নিতি মেদিনী। খতুঃ শ্রী কুহ্থমেহুপি চেতামরং ॥ ৭৬। কমিমনি। কমু কান্ডো।। মন জ্ঞানে । 

কটোলঃ কটুঃ। পটোলঃ। ৬৭ মী ধাতুর উত্তর উরন্ প্রত্যয় হয়। যথা, ময়ূর: । 
৬৮ স্তন্ম ধাতুর উত্তর উরন্ প্রত্যয় হয় এবং সম্প্রসারণ হয়। যথা, সিন্দরম্। 
৬৯.মি, তনি, গমি, মসি, সচ, অবি, ধাঞ ও ক্রুশ ধাতুর উত্তর তুন্ প্রতায় তয়। 
বথা, দসিনোতি ইতি সেতুঃ ॥ “তিতুত্র” এই সুত্র দ্বারা ইট হইবে না। যথা, তত্তং। 
গন্ধঃ। মস্ত অর্থাৎ দধিমণ্ড। সচ্যতে ইতি সক্ভুঃ | অদ্ধর্চাদি। জরত্বরেতি স্থত্র দ্বারা 
উঠ প্রত্যয় হয়। সেইস্থলে “কৃডভিতি” এই স্থত্র অনুবর্ডিত হইবে, এই মত 
কিন্ত -বাহুলক বলে সিদ্ধ হয়। যথা, ওতুঃ বিড়াল। ধাতুঃ। ক্রোষ্ট ঃ। ৭০ 
পা ধাতুর উত্তর তুন্ প্রত্যক্ হয় এবং খ্রী তুনের কিৎসংজ্ঞ। হয়। যথা, পিবতীতি “প্রিতৃ& 
বন্ধি ও দিবাকর”, | ৭১ খ্ধ ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় হয় এবং উহ! কিৎসংজ্ঞক হয়। 
পখতু: 'স্ত্রীপুক্পাকালয়োঃ” । ৭২ কম, মন, জন, গা, ভা, যা, হি এই সকল ধাতুর 
উত্তর হু প্রতায় হুয়। “বস্তু; কন্দর্পচিত্তরো;”। মন্তররপরাধঃ । জন্তঃ প্রাণী। “গাতুঃ 
পুংস্ষোকিনে, তৃঙ্গে গন্ধে গারনেহপি চ৮। ভাতুঃ আদিত্য: । যাতুং অধ্বগ- 
কালরেঃ”। রক্ষপি ক্লীবঃ। হেতু: .কারণম্ । ৭৩ চায় ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় 

ক (৭) 



৫৫৪ সিদ্ধা ম্তাকৌমুদী | 

কেতৃগ্রহপতাকয়োঃ। ৭৪ আপ্লোতেহন্বশ্চ 1 -অপ্তঃ শরীরম্” ৭? বসে- 
স্তন । বস্ত। ৭৬ অগারে শিচ্চ। “বেশ্ভূর্ববাস্তরস্িয়াম্ত । ৭৭ কৃঞঃ 
কতুং | ক্রুতুর্যজ্ঞঃ | ৭৮ এধিবহ্যোশ্চ তুঃ 1৭ এধতুঃ প্টুরুষঃ | 
বহতুরনডুীন্ ॥ ৭৯ জীবেরাতুঃ । “জীবাতুরস্ত্রিয়াং ভক্তে জীবিতে 
জীবনৌষধে” 1 ৮০ আতৃকন্ বৃদ্ধিশ্চ । জীবেরিত্যে । “জৈবাতৃ- 
কত্তিন্কুভিষগায়ুত্মুস্ট কষীবলে” 1 ৮১ কুধিচমিতনিধনিসর্জ্িখর্ডিিভ্য উঃ। 
“কধূঠি পুংসি করাষাগ্পৌ করূর্ণিদ্যাং জ্তিয়াং মতা” চমুঃ? তনুঃ॥ ধনূঃ 
শক্সম্। জর্জ সর্জীনে। সভুর্বিবণিক্। খর্জ ব্যথনে। খর্জ, পানা । 

জনী প্রাছুর্ভ।বে। গৈ শবে । ভাদীপ্তো। যা প্রাপণে। হি গতৌ। কমিগ্রহণং প্রপঞ্চর্থস্। অর্জিমৃঙী- 
তা।দিন] কুপ্রতায়ে তুকি সিদ্ধত্বাৎ। মন্তরিতি। মস্তঃ পুংস্তপরাধেহপি মনুষ্যেপি প্রজ।পতো। 

ইতি মেদ্দিপী। গাঁতুর্না কে।কিলে তৃঙ্গে গন্ধর্নে ত্রিধু রোষণে ইতি মেদিনী। ভাতুর্না কিরণে 
সধ্যে ইতি 8৭৪1 চাঁয়ঃ কিঃ। চ।যূ পুজানিশামনরোঃ । অস্মতুর্ধাতোঃ কিরাদেশশ্চ॥ কেতুর্ন। 
রুক্পত।কাবিগ্রহেৎপাতেষু, লক্্ীতি মেদিনী॥ ৭:। আপ্রোতেঃ। আপ্» ব্যাপ্ডোৌ। অপ্ত,ঃ শরীর, 
মিতি। অভিলবিত!ধশ্চাপ্তবাত্বাৎ । অতএব যাগবিশেষবাঁচকত্তাপ্ডোশবাস্ত।ভিলবিতার্থ প্রাপক 
ইতাবয়পার্থমাহঃ ॥ ৭৬ । বলেং। বস নিবাসে ॥ ৭৭। কুঞ্ঃ। ডুকৃঞ্ করণে । কতো; কিন্বাদ্গুপাভাবে' 
বণ।দেশং। ত্রতুর্যন্তে মুনৌ। পুংসীতি ফেদিনী ॥ ৭৮1 এধিবহ্তোশ্চতুঃ। এখ বৃদ্ধ । বহ প্রাপণে। 
চিত্বাদন্তেদ।ত্তঃ। স্তোনং পাতা বহতুং কুণুধ'। বহতুঃ পথিকে বুষভে পুমানিতি মেদিনী ॥ ৭*। জীবেঃ। 
জীব..প্র।ণধ।রণে ॥ ৮* ! আহতুকন্। জৈবাতৃকঃ পুমান্ সোমে কৃষকাযুন্মতীস্ত্রিিতি সেদিনী ॥ 
৮১। কৃষিচমি। কৃষ বিলেখনে। চমু মদনে । তনু বিস্তারে । ধন থান্যে। এভসকোযস্থম।হ ক্ষ; পুসান্: 
করীব।গ স্ত্রিয়& কুল্যালখাতয়োরিতি মেদ্িনী। চমু সেনাবিশেষে চ সেনামাত্রে চ যোবিতীতি 
মেদিনী। এস্রিক্াং মৃত্তিত্তনুত্তনুরিত্যমরঃ | সর্জপিজি বিছ্বাতি স্তরিক্লাং মর্গে বিধৌ রুত্রে ইতি 

হয় এবং চফার স্থানে ক আদেশ হয়।., বখা, কেতুঃ গ্রহপতাকযোঃ । ৭৪. 
আপ ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় হয় এবং পূর্ববস্বরের হস্ব হয়। খা, অপ্তুঃ অর্থাৎ 
শরীর |৭৫ বস ধাতুর উত্তর তুন্ প্রতায় হয়। যথা, বস্ত।৭৬ অগার অর্থাৎ 
গৃহ বুঝাইলে বস ধাতুর উত্তর তুন্ প্রতায় হয় এবং এ তুন্ ণিৎসংজ্কক হয়। যা, 
বাস্ত্রঃ অর্থাৎ বাসবাটী। ইহা স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। ৭৭ কৃঞ ধাতুর উত্তর কতু প্রত্যয় 
হয় ক্রুতু অর্থাৎ যজ্ঞ বুঝাইলে। বথা, ক্রতুঃ যজ্ঞ 1'৭৮ এধি' ও বহ ধাতুর 
“উত্তর তু প্রত্যয় হয়। যথা. এধতুঃ অর্থাঞ্চ পুরুষঃ। বহতুঃ অর্থাৎ বৃষ | *৯ জীব 
ধার উত্তর আতু প্রত্যয় হয়। যথা, জীবাতূঃ । জীবাতু, শব পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিজও 
হয়। জীবাতু শব্ষে ভক্ত; জীবিত ও. জীবনৌষধ বুঝায় । ৮*. জীবৃ ধাতুর উত্তর 
আতৃকন্ প্রন্তায় হয় ধবং ধাতুর পূর্বন্বরর বৃদ্ধি হয়। যথা, লৈবাতৃকঃ। লৈবাতৃফ 
শক ইন্দু, ভিষক্, আযুন্বৎ ও কৃষীবল বুঝায় ।৮১ স্ববষি, চমি, - উনি, নি, 
মর্জি ও খর্জি ধাতুর উত্তর. উ প্রত্যয় 'হয়+ যথাঁ, কর্ধঃ। কষ" শব পুঃলিঙ্গে 



কদন্তে উপায়ঃ । €৫৫ 

৮২ স্বজৈশুণিশ্চ | মর্জভ8 শুদ্ধিকত । ৮৩ 'বহোধশ্চ | বধূর্জায়া 
ন্বষা স্ত্রীযু । ৮৪ লাষেশছুপচ 1 কচ্ছুঃ পামা । ৮€ পি কসিপদ্যর্তেঃ। 
কাসূঃ শ্তিঃ। পাদৃশ্চরণধাক্সিণী। আঃ পিজলঃ | ৮৬ অপো ভশ্চ 1 
আতুর্ভলল্লবন্রব্যম্ | ৮৭" মঞ্ডিতি লক্ষের্ণলোপশ্চ । ভুচ্্যলাবুরুভে সঙ্গে 
ইত্যমরঃ । ৮৮ কে শ্র এরড চাম্য। কশব্দে উপপদ্দে শৃণাতেরঃ 
শ্যাদেরঙ চাদেশঃ। কশেরস্তূণকন্দে স্তরী। বাহুলকাদুপ্রত্যয়ে কশেরুঃ 
ক্লাবে পুংসি চ। ৮৯ ত্রো ছুই চ। তরতেব্ঃ শ্যাৎ ভন্য ছুট। তার্দুঃ 
হ্যা দারুহন্তকঃ 1 ৯০ দরিদ্রাতের্যালোপশ্চ । ইশ্চ আশ্চ যৌ তয়ো- 

মেবিনী। খর্জ, কীটাস্তরে বত খর্জয়ো পাদপে কণাামিতি চ ॥৮২। ম্বজেঃ। সৃজু শুদ্বৌ। 
সশ্ম।দূঃ শা দ্ধাপবাদে! গুণশ্চ। মর্জ,ও স্ত্রী শুদ্ধৌ ধাবকেংপি চেদি মেদিনী ॥৮৩। বছে। ধশ্চ। 
বহ প্রথপণে। বধুঃ সষা নবোড়া স্ত্রী ভার্যা। পৃক্কঙ্গনান্থ চেতি বিশ্বঃ। পৃকক। মহিল! চ বধূরিতি 
ত্রিকাওশেবঃ॥ ৮৪। কযেশ্ছচ। কবশিবেতি দওকে। হিংসার্ধেহম্মাদুঃ হ্যাশ্ছশ্চান্তাদেশঃ | কচ্ছাস্ত 
পাম পাম! বিচর্টিকেত্যমরঃ ॥ ৮৫। শিৎকপি। কম গতৌ। পদ গতৌ। খ গতৌ। কাহুব্বিকলবাচি 
স্াত্বথ| শক্তাধুধে স্ত্রি্ামিতি মেদিপী। কাশুঃ শক্ত্যাযুধে রুজি বুদ্ধো৷ বিকলবাচি হ্ত।পিতি হেমচন্দ্রঃ | 
৮৬। জণে! ডশ্চ। অপ দওকে শব্দার্থঃ। অন্পদুস্তাৎসচশিৎ। ডশ্চাস্তানেশঃ ॥ ৮৭1 নঞ্জি লম্ষেঃ 
লবি জবস্ত্রসলে । ন লম্ঘতে জলে ইত্যলাবুঃ ॥ ৮৮ কেশ্র। শু হিংসায়াম্॥ ৮*। ভে! ছট্চ। তৃপ্নবন- 
তরণয়ে!ঃ। তদুরিতি। নেডুণীতি নেটু। বরমনাদ।বিতি পরিগণনস্ত বাহুলফান্নাপ্রীয়ভে ইত্যাছঃ4 
কেচিত্তু ইডত।বাক্স প্রো ছুক্ চেতি পঠিত্ব। ধাতোছু'গাগমমাহঃ | তেবাস্ত ধতোগুণে! ছুলতঃ। ছগাগমাৎ 
দুর্বং বং প্রাপ্তং তদপি ভবভীত্যেবং চফারবলেন ব্যাখ্যায় ব ওণঃ সাধনীর$ ॥ ৯*। দরিদ্র(তেঃ 

বরীবাপ্লি (দুঁটের আগুন) এবং নদী বুঝাইলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। চমুঃ।* তনৃঃ। 
ধনুঃ অর্থাৎ শস্ত্র। সর্জ ধাতু সর্জন বুঝায়। এই ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়। 
নর্জঃ অর্থাৎ বণিক | খর্জ ধাতু বাথন বুঝায়। খঙ্ছুঃ অর্থাৎ পাম! 
€ক্লোগবিশেষ ) | ৮২ মূজ ধাতুর গুণ হয়। মর্জ,ং শবে শুদ্ধিকারী | ৮৩ বহু 
ধাতুর উত্তর উ প্রভাক্স হয় এবং 'হক্ষার স্থানে ধকার হয়। যথা, বধূঃ অর্থাৎ 
জাননা ওঁ বা বুঝায় এবং ইহ! স্্রীলি্গ ।৮৪ কষ ধাতুর উত্তর ছ প্রত্যয় হয়। 
যথা, ক কঃ পামা । ৮৫ কস, পদ্দ ও খ্ ধাতুর উত্তক্ঝ উ প্রত্যর় হয় এবং ত্রউ 
নিৎসংজ্ঞক হয়। বথা, কান্থঃ শক্তিঃ। পাদুঃ চরণধারিপী। আনঃ পিঙ্গল। 
৮৬ অণ ধাতুর উত্তর উ প্রতায় হয় এবং ড আগম হয়। যথা, আত্ঃ অর্থাৎ জলপ্লব* 
ভ্রবা।৮৭.নঞ্পুর্বক লম্ব ধাতুর উত্তর উ প্রতানন হয় এবং যাতুর নকারের লেপ 
হয়। যথা, ওএঅলাবৃঃ। তৃত্বযলাবৃরুভে সমে অর্থাৎ তুত্বী ও অলাবু শব সমার্থ ও 
মমলিঙ্গ 1? ৮৮ ক শব্পুর্ধক শৃ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয় "এবং এর 
আর্দশ হয়। যথা, ,কসের: অর্থাৎ তৃণকন্দ ইহা জীলিঙ্গ। বাহলকবলে উ 
প্রত্যয় হইয়! কসের; পদও হয়, ক্ষিস্ত' উহ! পুংলিঙ্গ ও সত্রীপিঙ্গ ।৮৯ তৃধাতুর 



৫৫৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

লোঁপঃ | দত্র্ কুষ্টপ্রভেদ.। ৯১ নৃতিশৃধ্যোঃ কঃ । নৃতূর্ননতীকঃ | 
শৃধুরপানম্ । ৯২ খতেরম্ চ। খতিঃ সৌত্ো টপ । ততঃ কুঃ 
অমাগমশ্চ। রম্তৃর্দেবনদী সত্যবাক্ চ। ৯৩ অন্দু দৃক্ভু জন্ব. কফেলু কর্কন্ধূ 
দিধিযৃঃ । এতে কৃুপ্রত্যয়ান্তা নিপাত্যন্তে 1 অন্দুর্ববন্ধনম্ | দৃভী 
গ্ন্থে। জগ দৃক্তঃ। অনুস্থারাভাবোহপি নিপাতনাদিত্যেকে। 
দৃন্ভূঃ। জনেবুরক্। জন্ুঃ। জমু অদনে ইত্যশ্থতেত্যেকে। বান্ুল- 
কাত হ্বস্বোপি। জন্বুঃ । কফং লাতি কফেলুঃ লেক্সাতকঃ। নিপাতনাদেত্বম্। 
কর্কং দধাতি কর্কন্ধূর্দরী। নিপাতনান্নম্ । দিধিং ধের্য্যং জ্যতি 
ত্যজতীতি দিধিষুঃ পুনভূঠি। কেচিত্তু অন্দু দৃম্ফু জন্য কম্ব, ইতি পঠন্তি। 

দরিদ্র] হুর্গতৌ ইশ্চ আশ্চেতি। তে।জদেবস্ত্র ধালোপ ইতি রেফাদিকং পদং ছিত্ব। দ্বেধ! ব্যাখ্যাতবান্। 
রিশ্চ আশ্চেতি ব্যাখ্যানে দদ্ধং রশ্চ ইশ্চ আশ্চেতি ব্যাখ্যানে তু অন্তাবাধে অন্তাসদেশস্ঠেতি 
ছিতীয়ন্তৈব রেফস্ত লোপাদ্দদরিতি সৃগয্দিত্বৎ কুপ্রতায়ে দগ্র্ূণে। দ্রররোগী হাদ্িতামরঃ। ইখ্খং 
চত্বারি রূপাপি ॥ ৯১। নৃতিনৃতী গান্রবিক্ষেপে । শৃধু শব্দকুৎ্সায়াম্ ॥ ৯৩। অন্দুদৃক্তূঃ । অপি বন্ধনে। 
নৃতিশৃধ্যোঃ কুরিত্যত্রাদিগ্রহণং ন কৃশং বৈচিত্র্যার্থমিত্যাহঃ। লা আদীনে কফপুর্ববঃ। ডুধাএং 
খরণ!দৌ। কর্বপুর্ববঃ। যোহস্তকর্মপি দিধিপূর্ববঃ বন্বধ্চ। অন্দূর্বদ্ষনমিতি । অন্দুঃ স্ত্িয়াং স্তাগিগড়ে 
প্রভেদে ভূবণন্ত চেতি মেদিনী। অন্দুকো হস্তিনিগড়ে ইত্যমরঃ | সংজ্ঞায়াং কন্। কেন ইভি 
হুম্বঃ। কেচিত্তু অম গতে। অন্ত দুকৃ। অন্দুরুদ্ধিরিতি ব্যাচখুুঃ। দৃভী গ্রন্থ ইতি তুদাদিরয়মূ। 
দৃভতীতি দৃত্ঃ সং দর কর্তেত্যর্থঃ ॥ কথক ইত্যন্তে। কৈয়টমতানুরোধেনাস্ত রূপাণ্রি হুইধদিত্যক্তম্। 

মাধবাদয়স্ত দৃঢ়শ্বে উপপদে ভুবঃ কুপ্রতায়ঃ । উপপদস্ত দৃ্নাদেশে। নিপাত্যতে বছ! দৃক: 

দৃন্নিতি নাস্তমবায়মুপপদম্। দৃন্তুস্ব সর্পঃ কপিবেধতি ব্যাখ্যায় দৃন্করেতি যণি বর্ষাডৃষ 
পমন্তেত্যাইঃ । হশ্বোশলীতি । অতএব বিক্রমাদিতোনোক্তং “তন্ত জগ্থেঃ ফলরসে! মি 
প্রবর্ততে” ইতি । কেচিত্ত পরিণতঙ্জন্বকলোপভোগহষ্ট। ইতি ভারবিপ্রয়োগং হৃশ্বাপ্তত্বে সা 
নোদাজহন্ুন্ন। ইকে হ্ুম্বেঙা ইতুযত্তরপরপদ[ধিক।রন্থহৃম্ববিধয়কহত্রেশ গতার্থত্বাৎ। দিধিমিতি 
'কেচিত্তু দধাতেরিত্বং দ্বিত্বং ধু চ নিপাতাতে। দধাত্যসৌ দিধিষুরিত্যাহঃ। পুনভূর্দিবিষু' 
হিগিত্যমরঃ । দ্বিরঢ়া ত্বিবারং বিবাহিতেত্যর্থঃ | . উদ্দ্বলদত্োক্তং পণঠমাহ। কেচিস্তিতি 

উত্তর উ প্রন্ায় হয় এবং ধাতুস্থানে ছট্ আগম হয়| যথা, "তরু স্তাঁৎ দারুহস্ত কঃ” | 
৯* দরিদ্র ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয় এবং. ধাতুর ইকার ও আকারের পাক 
“যথা, দর্দ: অর্থাৎ কুষ্ঠরোগবিশেষ । ৯১ নৃতি, শৃধি ধাতুর উত্তর কু প্রত্যর 
হরী। যথা, নৃতুঃ অর্থাৎ নর্তক। শ্রধুঃ অর্থাৎ অপান। ৯২ খাতি ধাতু শুত্রজাঁত। 
খ ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয় এবং অমাগম হয়। যথা, রংতৃর্দেবনাদী ও. সত্যবাক্য। 
৯৩ অন্ন, দৃত্তু, জন্ব কফেলু, কর্কন্ধ,, দিধিষ, এই কর়টী কুপ্রতার়ান্ত “শব 
নিপাতনে সিদ্ধ হয়। “বা, অন্দৃঃ অর্থাৎ বন্ধন। দুভী গ্রন্থে । “নিপাতনে স্থ্ ছয়। 

দু; । ' অনুস্বারাভাবও নিপাতনে হয়ঃ ইহা'কেই কেহ বলেন। , দৃন্তুঃ 'জন-ধাতুর 



কদন্তে উপাদয়ঃ। 1৫৭ 

দৃশ্ষ -ঞ্উতক্রেশে | ৃ্ফুঃ সর্পজাতিঃ । কমেরুক্ | কম্ব.ঃ পর- 
দ্রব্যাপহারী। ৯৪ সৃগ্সোরুতিঃ। মরুৎ। গরুণড পক্ষঃ। ৯৫ প্রো মুটু চ। 
গিরতেক্ষতিস্তস্য চ স্কট । গমুহি স্ুবর্ণং তৃণবিশেষশ্চ | ৯৬ হৃষেরুলচ্। 
হলো, মবগকামিনোঃ। * বাহুলকাচ্চটতেঃ। চটুলং শোভনম্ | ৯৭ হ্স্য- 
রুহিযুষিত্য ইতিঃ। “হরি ককুভি বর্ণে চ তৃণবাজিবিশেষয়োঃ৮ | সরিল্নদী। 
রোহিত মৃগবিশেষস্য জ্্ী। যুষ ইতি সৌত্রো ধাতুঃ। মুসম্য রোহিৎ 
পুরুষস্য যোষি ইতি ভাষ্যম্ 1 ৯৮ তাডের্ণিলুক্চ। তাড়য়তীতি তড়িৎ । 
৯৯ শমেডি। বাহুলকাদিতুসংজ্্া বাদেশঃ ইট্ চ ন। শপ্চঃ ক্লীবঃ| শণ্চঃ স্যাৎ 

এতচ্চ, কৈরটমাধবািগ্রস্থবিরুদ্ধমূ। অতএব দৃষ্তঃ স্ত্রী সর্পচক্রয়োরিতি ভাস্তে মেদিনী ॥ ৯৪। সৃগ্রো। 
স্ব প্রাথত্যাগে। - গু নিগরণে। আত্যামুর্অিরতীকরভ্তকারন্তৈৎসংজ্ঞ।পরিত্র।ণর্খঃ । মরুদ্িতি। 
প্রজা দিত্বাদণি মারুতোহপি মরুতশব্দোহপাবুযৎপন্ন ইতি তথা চ বিজ্রমাদিত্যকে]ব:। মরুতঃ স্পর্শনং 
প্রাপঃ' সঙ্গীরো মারুতো মরুদিতি। কোহয়ং বাতি স দাক্ষিণাতামরুত ইভি কবিরাজগ্লে/কে. 
ইম্পপ্রত্তিং মত্বা দ'ক্ষিণতাপবন ইতি পাঠং কেচিৎ কলয়স্তাললদৃশ্বান ইতি বর্ণ বিবেক: - গরুদিতি । 
ববাদিরয়ং তেনাপ্মাৎ পরত্ত মতুপে। মনত ঝয় হতানেন বন্ধং ন। গকুস্মান্ ৪ ৭৫। গর্শাদিতি। গর্ম,ৎস্ী 
স্ব্পলতয়োরিতি মেদিনী ॥ ৯৬। হাবে। হৃবতুষ্টো। চটতেরিতি। চটে বর্ধাবরণয়োঃ ॥ ৯৭$ হিস্য। 
হৃঞ্। হরণে। স্থ গতো।। রুহ বীজ্জজন্মনি। বিশ্বকোবস্থমাহ। হরিদিতি। হরিদ্দিশি স্তি়ং পুংস্ছিং. 
হর্যবর্পবিশেষয়ে2। আক্ত্রিয়াং ভাতৃণে চেতি মেদিনী। খধাস্তেতি। এতেন গতং রোহিস্ত,তাং 
রিরষরিযুমৃষ্যক্ত বপুষেতি পুষ্পদন্তপ্রয়োগে। ব্যাখ্যাতঃ। রোহিন্সৃগযা।ং লতাভেদে স্ত্রী নাক ইতি 

মেদ্দিনী॥ ৯৮। তাডেঃ। তড অ.ঘাতে শ্যস্তঃ। তডিৎ সৌদ।মিনী বিছাদিতামরঃ॥ ৯৯। শমেঃ। শম 

উত্তর কু প্রত্তায় ও বুক আগম হয়। অন্বঃ। অদনার্থক জমু ধাতুর উত্তরও হইবে, এইবূপ 
কেহ কেহ বলেন। বাহুলক বলে হশ্বও হইবে। জঘুঃ। কফং লাতি কফেলুঃ অর্থাৎ 
প্নেকঘাতক। নিপাতনে একার হইয়াছে । কর্কং দধাতি এই বিগ্রছে কর্কন্ধ অর্থাৎ 
বদরী। এন্থবো নিপাতনে নুম্ হইয়াছে । দিধিং ধৈর্যাং স্ততি ত্যজতি এই বিগ্রহ 
দিধিষৃঃ পুনভূ। কেহ কেহ অন্দু, দৃস্কু, জম্বং কম্ব, এইরূপ পাঠ করেন। দৃ্ফ 
ধাতু উতৎকেশ বুঝায়। দৃশ্কঃ অথাৎ সর্পজাতি । কম ধাতুর উত্তর উপ্রত্যয় হয় এবং 
বুক্ আগম হয়। কণ্ব: অর্থাৎ পরদ্রব্যাপারী। ৯3 মূ ও গৃধাতুর উত্তর উতি প্রত্যয় 
কয় যথা ,মরুৎ অর্থাৎ বায়ু। গরুৎ অর্থাৎ পক্ষ। ৯৫ গৃ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয় এবং 
সুটু আগম হয়। বথা, গর্ুৎ অর্থাৎ সুবর্ণ এবং ভৃণবিশেষ । ৯৬ হ্বধ ধাতুর উত্তর উঁপচ্ 
প্রতায়তহয়। হর্যলঃ অর্থাৎ, মুগ ও কামী বুঝায়। বাহুলক হুত্রবলে চট ধাতুর উত্তর 
উলচ: প্রত্যুয় হর 1 যথা, চটুলং অর্থাৎ সুন্বর $ ৯৭ হব, শ্য, রুহি ও যুষ ধাতুর উত্তর 
ইতি গুতায় হয়। বখা, হরিৎ অর্থাৎ দিক্, বর্ণ, ভূ ও বাজিবিশেষ ? সরিৎ নদী। 
 খাছিৎ পদৃসীবিশেষ। ০ঘুষ এইটা হুত্র পঠিত ধাতু । মত্ল্তবিশেষস্ত্রীকে রোকি* এবং 
জনুয্য স্ত্রীজাতিকে যোধিৎ খিলে, হই? ভাব্যকারের মত । ৯৮ তাঁড় ধাতুর উত্তর 



৫৫৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

পুংসি গোপতো।। আকৃষ্টাণ্ডে বর্ধবরে তৃতীয় প্রকৃতাবপি | ১০০-কমের$3 1 
কমঠঃ। “কমঠঃ কচ্ছপে পুংসি ভাগুভেদে নপুংসকমিতি” মেদিনী | 
বাহুলকাজ্জরঠঃ। ১০১ রমেবৃদ্ধিশ্চ । রামঠং হিঙ্গু। ১৭২ শমেঃ খঃ। ' শঙ্খঃ। 
১০৩ কণেন্ঠঃ। কঃ । ১০৪ কল পশ্চ। তৃপতেঃ কলস্তৃপ্রত্যয়ঃ। চাতৃফুতেঃ। 
তৃপল। লত। | তৃফলা চ ফলত্রিকে | ১০৫ শপের্ববশ্চ। শবলঃ । ১০৬ 
বধাদিভ্যশ্চি২। বুষলঃ। পললম্ । বাহুলকাদ্ গুণঃ। সরলঃ। তরলঃ। 
কমেবুক্। কম্বলঃ। মুস খগ্ডনে। মুসলম্। লঙ্গেবৃদ্ধিশ্ত। লাঙ্গলম্। 

উপখমনে বাহুলকাদিতি। যদাপি নেডুশি কুঁভীতানেনেব ইডভ।বঙ্গ সিদ্ধত্বািট চ নেতোতদঘুক্জং 
তথাপি নেডুরমনাদ।বিতি পরিগণনাদ্বুলগ্রহণমাশ্রিতোব ইডভবোইপি সাধিত: । শন্ঃ স্াৎ পু'সি 
গোপতে। আঙষ্টাণ্ডে বর্ষধরে তৃতীয়প্রকৃতাবগীতি মেদ্দিনী ॥ ১০* | কমে: | কমু কাম্থৌ। কমঠত 
কচ্চপে পুসি ভাগতেদে নপুংসক ইত মেদিনী। জরঠ ইতি। জু বয়োহানৌ। জরঠ:ং কঠিনে 

পাণ্ডে কর্কপেহপাতিধেয়বদিতি নিশ্ব-মদিন্তোৌ । জয়ঠং কঠিন জীর্পে ইতি বৈজয়স্তী॥১,১। রমেঃ। 
শম উপপমে। শঙ্ষো নি"ধী ললাটান্থি, কম্বো ন স্ত্রীতামরঃ। শঙ্খ: কম্বে। ন যোষিন্াা ভালাস্ছি 

নিধিতিন্নকে ইতি মেদিনী ॥ ১*৩। কণে' কো গলে সন্িধ'নে ধবনৌ মদনপ।দপে ইতি বিশ্বমাদন্ঠো ॥ 
১০৪। কল। তৃপ-প্রীণনে। ফলজিক ইতি টিপল। তিল চ সেতি বিশ্বঃ। ভ্রিফলা শবসমা নার্ধত- 
ফলাশব্দ ইতি ছ্িগে।রিতি শুতে রক্ষিত ॥ ১০৫) শপে: । খাপ আজ্রোশে ॥১০৬। বৃযাদিভ্যং । বৃষু 
€সচনে । পল গতৌ।। স্থ গতৌ । তৃপ্লবনতরণয়োঃ॥ শুর্রাশ্চাকক্বর্ণ।শচ বৃষলাশ্চ জঘগ্ঠজা ইতামরঃ। 
বৃষলন্তররগে শুত্রে ইতি হেষচন্ত্রঃ । পললং তিলচুর্ণে চ পিকে মা'সে নপু'সকম্। না রাক্ষমে 
ইতি মে'দনী | কর়প্রতায়ন্ত কিত্বাাহ । বাহুলকাদিতি । সরলঃ পুতিকাষ্টেনাইধোদ।রা- 
বক্রয়েস্ত্িধিতি মেদিনী? সয়লা বিরলায়স্তে ঘনায়স্তে ফাজক্রমাঃ । না শমী ন চ পুল্লাগ। 
অন্মিন সংসারকাননে ইত্যভিযুক্তপ্রয়োগঃ । কমেঃ। কমু কান্তো। অন্মাদ বৃষাদিত্বেন কল প্রতায়ে 
বাহমকাদিত্যন্থবজ্যত ইতি বুকৃ। কন্থলো। নাগরাজে স্তাৎ সান্রাপ্রাবায়য়োরশি কৃষাবপুাতরালঙ্গে 

* ইতি প্রত্যয় হয় এবং ণিচের লুক্ হয়। তাড়র্নতি ইতি তড়িৎ । ৯৯ শম ধাতুর উত্তর 
চ প্রত্যয় হয়। বাহুলক বলে ইংসংজ্ঞা, যকারাদেশ ও ইট্ও হইবে না। যথা, শণ্ডঃ। 
শণ্ড শবে ক্লীব বৃষ বুঝায় ।১** কম ধাতুর উত্তর অঠ প্রত্যয় হয়। যথা, 
কমঠঃ। কমঠ শব্খে কচ্ছপ বুঝাইলে পুংলিঙ্গ এবং ভাগুভেদ বুঝাইলে নপুংসক 'লিক্ষ 
হয়। ইহা মেদিনীকোষ। বাহুকবলে জরঠঃ পদও হয় ।১*১ রষ ধাতুর 

* উত্তর অঠ প্রত্যয় হয় এবং অকারের বৃদ্ধি হযস। যথা, রামঠং হিচ্কু | ১*২ শম 

ধা্ুর উত্তর খ প্রতায় হয়। শঙ্খঃ। ১০৩ কণ ধাতুর উত্তর উ প্রতায় হয়। 
ক; এ ১৪ তৃপ ধাতুর উত্তর কল প্রত্যয় হয় এবং চকার স্বারা তৃফ . ধাতুর 
উত্বরও কল প্রত্ায় হয়। তৃপলা 'লত1। তৃফল1। তৃফগ! তিনটী ফল বুঝার । 
১০৫ শপধাতুর উত্তর কল প্রত্যয় হয় এবং পকার স্থানে ককার হয়।- যথা 
শবলঃ .। ১*৬ বৃষাদি ধাতুর উত্তগ কল প্রত্যয় হয় এবং এ প্রতায় চিৎসংজক 
হয়। যথা, বৃষল;। পললম। ৰাহুলক বলে-ঞ হর়্। সরল; । তরলঃ। কম 
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কৃদন্তে উপাগয়ত। ৫৫৯ 

কুটিকশি ' কৌতিভ্যঃ প্রত্যযস্ত মুট। কুট্ুলঃ। .ফুডেরপি। কুড্ালঃ। 
কশ্মলম্। বাহুলকাদ্গুণঃ। কোঙ্গলম্ | ১০৭ মুজেঠ্টিলোপশ্চ ৷ মলম্ । ১৩৮ 
চুপেরচ্চোপধায়াঃ । 5পলম্ ॥ ১১৯ শকিশম্যোনিত। শকলম্। শমলম্। 
১১০ ছে! গুগ্ হত্বশ্চ। ছগলঃ। প্রত্ঞাদিত্ব।চ্ছাগলঃ | ১১১ এমন্তাৎ্ ডঃ 

সজিলে তু নপুংসকম্ ইতি মেদ্দিনী। মুসলং শ্তাদয়োহগ্রে চ পুংনপুংসকয়েঃ ম্তিরাস্। তালুমুলা 
মংখ্ুবণাঁ গৃহগেরধিকয়োরপীতি মেদিনী । মুগ্ধহ্যমধ্যেইপায়মিতি বর্ণদেশন। । মুস খণ্ডন ইতি 
ধাতোরদ্তাস্তেমু মৃষ্ধন্যান্তেবু চ বে।পদেবাদিভিঃ পঠিতত্বাত । উজ্ছ্বলদতাদরস্ত তালব/মধামমাহঃ | 

অতএব মুসলে! মুষলোহপি চেতি বিশ্বকোষে মুশলোহপি চেতি পাঠাস্তরম্। জঙ্গে। লগি গতাবন্মাৎ 
কলপ্রত্যয়ে বাহুলক।দিত্যনুবঙ্গাদ্দ্ধিরিতি ভাবঃ । এবমগ্রেহপি মুডাগমো বাহুলকাদেব । 

কুটিকশি। কুট কোটিল্মে। কশ গতিশ।সনয়োঃ। কু শবে অস্স।ৎ কলপ্রত্যয়ে গুণে নেত্য।শঙ্কযাহ। 

ঝ|হুলকাদিতি। কে।মলং মৃদুলং স্ব । বাহুলকাদন্তত্র/পি বোধা১। তদাখ। কুস শ্লেষণে দক্তযান্তোহয়স্। 

বে।পদেবমত্তে তু তালব্যান্তেহপি গুণঃ কোশলঃ কোসলে বা দেশবিশেষঃ। বৃদ্দেৎকোসলেতি 

হুত্রে তু দন্তাস্ত এব সাম্প্রদায়িকঃ | সম্ব সম্বন্ধে । শঙ্খ চ সম্বলং শম্বলম্। শম্খলোহস্ত্রী সম্লবন্ধ 

কূলপাখে ঢচ মৎসরে ইতি মেনদিনী। কদি আহঝানে নলে'পঃ। গৌরাদিত্বন্ভীষি কদলী। 

মন্দ/ন্দোলিতকপুরকদলীদলনংজ্ঞয়া বিশ্রান।য় শরষাপন্ন।ন।হবয়স্ত মিবাধ্বপানিতি কাশীথণ্ডম্। 

অজাদের।কুতিগণত্বাউরবপি কদল।কদলৌ। পৃষ্য(ং কদলীকদলো পুনঃ | রস্তাবৃক্ষেৎখ কদণ্? 
পতাকামৃগতেদয়েঃ । কদলী বিশ্বিকায়।ঞ্চেতি মেদিনী। কুশ ইতি সৌত্বো ধাতুঃ। কুশল । 
শিক্ষিতে ত্রিবু। ক্ষেসে চ সুকৃতে চাপি পধ্য/প্ডো চ নপুংসক ইতি মেদিনী। কমু কাস্তে।। 
কমলং সলিলে তারে জলজে ব্যোস্র ভেষজে । মুগভেদে তু কমলঃ কমল! প্রীবরস্ত্রিয়ে।রিতি, 
বিশ্বমেদিল্তো।। মডি ভুষাক়্ামূ। মণ্ডলং পরিধৌ কোঠে দেশে দ্বাদশ্বরজিকে ইতি মেঙ্গিনী:। 
কোঠে। মণ্ডলকমিতামরঃ। বিদ্বেহস্ত্রী মগলং ত্রিঘিতি চ ॥ ১*৭। ম্বজেঃ। মৃজুশুদ্ধোৌ। মলোহস্ত্রী 
পণপবিচ্দকিউে কুপণে ত্বভিধেয়বদিতি মেদিনী ॥ ১*৮। চুপেঃ। চুপ মন্দায়।ং গতৌ। চপল: পারছে 
মীনে চোরকে প্রস্তরাস্তরে । চপলা কলা বিদ্যুৎ পুংশ্চলী পিপ্পলীধুচ। নপুংসকে তু শীত্রং হ্য।দ্ধ(ঢা" 
বৎতরলে চলে ইতি সেদিন? ১*৯। শকিশম্যোত। শক্* শত্তে। শম উপশমনে । শকজং খণ্ডে 
রোহিতাদীনাং ত্বচি চ তদ্যেগাৎ। শকলী মধ্ত্তঃ মত্ন্তান শকলানিভি ভাষ্যম্। শকলং ত্বচি খণ্ডে 

ান্ডাগবন্তনি বক্ষলে ইতি মেদিনী। ১১০। ছে/গুকৃ। ছে! ছেদনে। ছগলং নীলপস্ত্রে ন! ছাগে সী 
বদ্ধদারকে ইতি সে্িনী 1 ১১১ । এ্মন্ত।ভভং। এঞমিতি প্রতানহ।র। | দনু উপপমে। রম ত্রীড়ায়ফূ॥ 

ধাতুর উত্তর কল প্রায় হয় এবং বুক্ আগম হয়। কম্বল; । মুস ধাতু খণ্ডন বুঝায় ॥ 
মুসলম্। লঙ্গ ধাতুর বৃদ্ধিহয়। লাঙগলম্। কুটি, কশি ও কৌ ধাতুর" উত্তর কল! 
প্রতায় স্থানে মুট্ু আগম হয়। কুট্লঃ। কুডধাতুর উত্তরও কল প্রতায় হার? 
কুড্ালঞ। কশ্পলগ্। বালক বলে শপ হয়। কোমলম্ 1 ১০৭ মৃজ ধাতুর 

উত্তর' কল ৬প্রত্যয় হয় এবং টির লোপহয়া। যলম্। ১০৮ চুপ ধাতুর উত্তর কল! 
প্রত্যয় ' হয় এবং উপধার স্থানে অচ্ হয়। চপলম্ । ১০৯ শকি ও শমি ধাতুর উত্তক্ষ 
কন গ্রতীয় হয় এবং এ প্রত্যয় নিৎসংজ্ঞক হয়। শকলম্। শমলম্। ১১০ ছো ধাতুর 
উত্তর কল গ্রুতায় হয় এনং*গুক হআগম ও হস হয়। যপা, ছগলঃং। এাহজাদিশ্ 
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দণ্ডঃ| রণ্ডাঃ | খগ্ডজঃ। « মণ্ডঃ। বগুশ্ছিন্নহস্তঃ | - অগড:| “বাছিলকাত 
সত্বাভাবং। যণ্ডঃ সঙ্ঘাতঃ। তালবগদিরিত্যপরে | শগুঃ। গণ্ডঃ। 
চগ্ডঃ| পণগুঃ ব্লীবঃ| পণ্ড বুদ্ধিঃ । ১১২ ক্কাদিভ্যঃ কিশ। কবগবদ্দিভ্যে 
ডঃ কিৎু স্যা। কুণ্ডম্। কাণ্ডম্। গুউ। গুণ্ভঃ। ঘুণ ভ্রমণে । ঘুণ্ডো 

জরমরঃ। ১১৩ স্থ। চতি সবজেরলজ্বালজালীয়চঃ। তিষ্ঠতেরালছ। স্থালম্, 
স্থ(লী । চতের্বালচছ । চাত্বাল;ঃ | ম্জের।লীয়চ । মার্জালীয়ো 

খনু অবদারণে। মনজ্ঞানে। বন সন্তক্তৌ। আমগত্যাদিযু। ষণুদনে। গম্» গতৌ।। চপ দানে। 

পণ বাবহারে। স্তরতৌ চ। কাশিকার়াস্ত তিভা এব কণমসাঃ স্থারিতুযক্তম্। এঞ্ম্ প্রত্যাহারস্ত ন 
দ্বীকৃতঃ। অআষ্টাধ্যারযাং তন্ক বিষয়াভাবাৎ । দণ্ড ইতি । বাহুলকাচ্চটু ইতি নেৎস'জা!। 
দণ্ডোহস্ত্রী লগুড়োহপি হ্ঠাদিতামরঃ। দণ্ড! মুষকপর্ণা।ধ বিধবায়ঞ্চ যোষিতি থণ্ডোহশ্ত্রী শকলে 

নেক্ষুবিকারমপিণেদয়ে:। মণ্ডঃ পঞ্চাঙ্গুলে শাকভেদে ব্রীবন্ত মন্নি । চও] তু পাংশুলারাং স্ত্রী ঠ্ধু 
ইস্তাদিবর্জিদন্ে। অমন্তি সন্প্রয়োগং ধাস্তি অনেনেতি। অওঃ প্রাণ্যবয়বঃ। ওঃ পদ্দ।দি- 

সজ্ঘাতে নস্ত্রী সত! গোপতে। পুমান্। শডি রুজায়ামন্ম।ৎ ঘঞ্জি শগুশব্দঃ তালবাদিরপি সঙ্ঘাতে 
বর্ততি ইতা।শয়েন মতান্তরমাহ । তালবাদিরিতাপরে ইতি । গণ্ডঃ স্তাৎ পুংসি খড়িগনি। 
চিন্মবীরকপালেখু হয়তৃষণবুদ্ধদে । চচও1 ন1 তিত্ভিডীবৃক্ষে বমকিন্করদৈত্যয়োঃ। চত্ী কাত্যায়ণী- 

দেব্যাং হিংস্রাকোপনয্পোধিতোঃ। পগ্ডঃ বণ্ডেঘিতি স্ত্রী স্তাদিতি মেদিনী। ফও ইতি ফণ গতে। 
কণ্ঃ। প্রজ্ঞাদিত্বাদপ্ ফাওমুদরম্ ॥ ১১২) কাদিভাঃ ফিখি। কুণ শব্দেপকরণয়েঃ। কুগ্ডমিতি। 
কুণডমিতাত্র প্রায়েণানুম্থারমেব লিখস্তি তত্ত প্রমাদকৃতমেবন্কতাপি বোধাম্। ডস্ত কিন্বানন গুণ: । 
অনুন।সিকম্ত ফিঝল্রিতি দীর্ঘস্ত ন ভবতি বাহুলকাৎ সংজ্ঞ।পৃর্বকবিধেরনিতাত্বাছেত্যাছঃ ৷ 
কুওমগ্ন্যালয়ে মানতেদে” দেবজলাশয়ে কুণ্তী কছগগডলৌ জায়াপতিবত্ধীন্নুতে পুমান্। পিঠরে তু 
ন না ইতি মেদিনী। অমৃতে জারজ; কুণ্ডে! মৃতে তর্তরি গোলক ইতামরঃ। কাগওমিতি। 
কমু কান্বৌ অনুনাসিকপ্তেতি দীর্ঘঃ | কাণ্ডোহস্ত্রী দণ্ডবাণার্ববর্গ।বসরবারিঘিতামরঃ । অর্ক 
কুৎসিতঃ | অতএব কাওং স্তন্ব তরুক্কদ্ধে বাণেইবসরনীরয়োঃ কৎসিতে বৃক্ষতিক্ন।ভীবৃন্দে 

রছসি ন আ্ত্রিয়ামিতি মেদিনলী। গুড অবাক্ে শবে। গুড়ে। গেলেক্ষুপকরোরিতামরঃ। গুড়। 

ব্ুহী তন্বংকেপ] যণ্ত স গুড়াকেশ; শিবঃ জটাধারিত্বাৎ, গুড়ঃ গ্ভাদেগালকে হত্তিসক্সাহেক্ষু- 

বিকারয়ো: গুড়। শ্বহ্া চ কথিতা গুড়িকায়ঞ্ যেবধিতীতি মেদিনী। গুড়াক নিদ্রা তহ্যা ঈশঃ 

ইত্তি বা জিডেজ্ত্রিরত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১৩। স্থাচতি। ষ্টাগতিনিবৃত্বৌ। চতি যাচনে। মৃজু শুদ্ধো | ল। 
সিদ্ধে আলচ আকারশ্শিস্ত্যপ্রয়োজনঃ ৷ চিৎ্ম্বরং বাধিত্বা পক্ষে আছাদত্রর৫থমিত্যেকে | স্বালস্তাজন- 
তেদেইপি স্থালী ত্তাৎ পাদলেখয়োরিতি মেপ্দিনী। চাত্বালো বজ্ঞকুণ্ডে হ্যাদ্দর্ভে চেতি বিশ্বঃ। 

কলে ছাগলঃ । ১১১ ঞম্ অস্ভে আছে এরূপ যে ধাতু তা্াদের' উত্তর 
প্রতয় হয়। যথা, দণ্ডঃ। রগ্ডাঃ। থণ্ডঃ। মণ্ডঃ। বগ্ডঃ ছিন্নহত্তঃ ৷ অগ্ুঃ। বাহুলক 
বলে সন্ববাভাব হয়। যথা, যণ্ডঃ 'সংঘাতঃ। কেহ কেহ বলেন শ্রী শষ তালবা 
শকারাদি। শণও্ডঃ। গঞণ্ডঃ। চওঃ। পণ্ড; অর্ধাৎ ক্লীবং। পণ্ড বুদ্ধি।১১২ 
কবর্গবদি ধাতুর উত্তর ড প্রত্যপর হয় এবং এ ডকিতসংজ্ঞক হয়। যথাঃ কুণডম্। 
কাণডষ্ । গুড । গুওডঃ। থুশ জমপেশ,' খুত্ডা ভ্রমরঃ | ১১৩ স্থা ধাতুর 
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বিড(প। ১১৪ পতিচণ্ডিভ্যামাল্রঞ। পাতালম্? চণ্ডালঃ। প্রজ্ঞাদিরা- 
দণি চাণ্ড।লোহপীত্যেকে | ১১৫ তমি বিশি বিডি ম্বণি কুলি কপি পলি 
পঞ্চিভ্যঃ কালন্। তম্মালঃ। বিশালঃ। বিড়ালঃ। স্বণালম্। কুলালঃ। 
কপালম্। পলালম্। পঞ্চালাঃই । ১১৬ পতেরঙ্গচ পক্ষিণি। পতঙ্গ ঃ। 

১১৭ তরত্যাদ্িভ্যশ্চ । তরঙ্গঃ1 লবঙ্গম্। ১১৮ বিড়াদিভ্যঃ কি । বিড়জঃ। 

মার্জলীয়ং স্বতঃ শুত্র বিড়ালে কায়শে।ধনে ইতি মেদিমী ॥১১৪। পদ্ডিচগ্ডি। পৎন* গতোৌ। চডি 
কোপে। পতস্তান্রিন্ধর্েণেতি পাত।লম্ ! উপধাবৃদ্ধিঃ । অধোভুবনপাতালং ষলিসঙ্্র রসাতল- 
মিতামরঃ । পাতালং নাগলোকে শ্তদ্িবরে বড়বানলে ইতি মেদিনী। চণ্ডাল হতি। ইদিত্বান্,মি 

অছৃপধত্বভাবানন বৃদ্ধিঃ । মাধবেন তু পতিচণ্ডিভামালশ্িতি নিত্যং পঠিত্বা পাতালশবে 

যাহলকাদ্বন্ধিমুক্তা! বৃদ্ধার্থম[লঞ্িতি কেধাঞ্চি২ং পঠে তু চশ্ালশবেহপি বৃদ্ধিঃ শ্ঞাদিত্যুক্জং 
তদতিরভসাৎ একেতি। উদ্ড্বলদত্তাদয়: | এতচ্চ কুলালবরুডকন্দ্া রনিষাদচশ্ডালমি রা মিত্রেভাশ্ছন্দ- 

সীতি চগ্াালাৎ স্বার্থেহণং বিদধতা বাস্তিকেন তস্তাষোণ চ সহ বিরুদ্ধনতি বোধাম্ ॥ ১১৫। তমিবিশি। 

ভমু কাজ্ায়াশ্। বিশ প্রবেশনে। বিড আক্রোশে। ম্বপ [হংসায়।ম্। কুল সংস্ত।ানে। কপি 

চলনে। নর্দেশাবরলে।পঃ । পল গতৌ। পচি বিস্তারে । তমালভ্তিলকে থড়েগ না পিচ্ছে বরুণক্রমে ইতি 
মোদনী। বিশ।ল। তিজ্্রব।রুণ্যামুজ্জরিন্তস্ত যোধিতি। নৃপবৃক্ষতিদে।; পুংাস পৃথুলেহপাযভিধেয়বদ্িতি 

যেদদিনী। বিড়ালে। নেত্রপিণ্ডে হঠাৎ বুষদংশককে পুমানিতি মেদ্দিনী। ওতুর্ধিড়ালে!৷ মাঞ্জ।রো 
বধদংশক আখুতৃগিতামমরঃ | মৃণালং নলদে ক্লীবং পুংনপু'সকরে।িসে ইতি মেদ্িনী। কুলাল! 
ককুতে ' কুস্তকারে স্ত্রীত্বং জনাপ্তর ইতি চ মেদিনী। কুললে। ঘুঁকপক্ষিণ ককুতে কুম্তকারে 
চেতি হেমচজ্ঃ। কপ।লো স্ত্রী শিরোহস্থিনি হ্তাৎ। খটাদেঃ শকলে ব্রজে ইতি মেদিনীবিষ্ব- 
শ্রকাপৌ। পঞ্চালী পুত্রিকাগীতোঃ স্্রিয়াং পুংভুদি শীবৃতীতি মেদিনী| ধ্বাহলকাৎ শহুতেরপি 
কালন্। আদেচ উপদেশ ইত্যাত্বম। শালা। শল চলনে। অন্মাৎ খঞ্ি শাল!এ সেনাস্থর।চ্ছায়া- 
শ।লানিশানামির্তি নিপাতনাৎ শ্ত্রীত্বমিতি স্থাসঃ | শাল! দ্রক্ষন্বশাখায়াং গৃহগেহেকদেশয়োঃ। 
না ঝষে ইতি মেদিনী ॥ ১১৬। পতেরঙ্গ৮চ পং* গতৌ।। পক্ষিগীত্যুপলক্ষণম্। পতঙ্গ: শলতে শালি- 
ধ্রাতেদে পক্ষিশুর্ধ্যয়োঃ । ক্লীবং হুতে ইতি মেদিনী। শুতে পারদ ইত্যর্থঃ ॥ ১১৭। তরত্যা। তৃপ্রবন- 
তরপণয়োঃ। লুঞ্ ছেঁদনে। তরঙ্গ উর্শিঃ। তরলস্তরগ!দীনামুৎকালে বস্ত্রভঙ্গয়োরিতি বিহ্বঃ। 
জবজংদেবকূদ্গমে। আকৃতিগণোহক়ম্ ॥ ১১৮ । বিডাদিভাযঃ। বিড আক্রেশে। মদ ক্ষো(ে। কৃবিক্ষেপে। 

উত্তর আলচ প্রত্যন্ব হয়। যথা, শ্বালম্ স্থবালী। টত ধাতুর উত্তর বাঁলচ্ প্রত্যর 
হয় । যথা, চাত্বালঃ | মৃজ্জ ধাতুর উত্তর আলীয়চ্ প্রত্যয় হয়। খা, মার্জালীয়ে। 
বিড়ালঃ । ১5১৪ পতি ও চণ্ডি ধাতুর উত্তর আলছ্ প্রত্যয় হন । পাতালম্ । 

চগ্ডাল:। প্রজ্ঞাদিত্ব হেতু ধাতুর উত্তর .অণ্ প্রত্যয় হইয়া টাল: পদ ও হইবে 
১১৫ ভি, বিশি, বিডি, মৃণি, কুলি, কপি, পলি, পঞ্চি ধাতুর - উত্তর ক্যুলন্, 
প্রত্যয় হয় যথা, তষালং । বিশালঃ( বিড়ালঃ। মৃণালম্ | কুলাঁলঃ। 
কপালম্ 1 * পলালম্ । চঞ্চালাঃ | ১১৬ পক্ষি অর্থ বুঝাইলে পত, ধাতুর উত্তর 
অন্চ্ প্রত্যয় হযর়। যথা, পতঙ্গঃ | ১১৭ তপতি প্রভৃতি ধাতুর উত্তর অঙ্গচ্ 
প্রভম্ম হর। যথ1, তরঙ্গ; 19 লবুঙ্গুঞ্, | ১১৮ বিড়ার্দি ধাতুর উত্তর অঙ্গচ, প্রত্যর 

! ৭৯ ) 
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মৃদগঃ | কুরঙ্গঃ। বছিলকাদুত্ধধ্ | ১১৯ স্বুঞ্োোব্ দ্ধিন্চ ।' জারজ: | 
বারঙ্গঃ খভ্গাদিমুগ্তিঃ | ১২০ গন্গম্যদ্যোঃ | গঙ্গা। অদগঃ পুরোভাশঃ। 
১২১ ছা! পৃ খড়িভ্যঃ কি । ছা'গঃ। পুগঃ। খড্গঃ |. বাহুলকাৎ “বিট আনা- 
দরে”। গন্ সত্বাভাবশ্চ। বিঙ্গঃ তরলঃ। “বিন্গৈরগদ্যত সসংভ্রমমেবমেকা” 
ইতি মাঘঃ। ১২২ ভৃঞ2 কি ন্ট চ। ভূঞ্েো গন কিৎ হ্যাততস্য মটু চ। 

ভূঙ্গাঃ ধিড্গালিধুম্যাটাঃ। ১২৩ শৃণাতেহন্বিশ্চ। শৃ্গম্। ১২৪ গণ্ শকুন । 

এভ্যোহঙগচ কিং হ্যাৎ। বিড়ঙ্গ ওষধিবিশেষ ইতি উজ্জ্বলদত্তঃ। বিড়ঙগঃ কৃমিসঙ্ঘঙ্গে বিড়ঙ্গে। 
নাগরেহস্তবর্দিতি বিশ্বং । বিড়ঙ্গস্ত্রিধাতজ্ঞে হ্যাৎ কৃমিষ্ষে পু'নপুংসকমিতি দেদিনী। সৃদঃ 
পটহে ঘোষে ইতি চ। কুরঙ্গে! সুগবিশেষং। বাহলকাছুত্বক্েত্তি কুর শবে ইত্ন্মাদঙ্গচ তত 

কিন্ত্েন গুণ।ভাব ইতান্তে 8 ১১৯ । স্থবৃঞ্চোঃ | স্কগতো।। বুঞ্ বরণে । সারঙ্গ: পুংসি হরিণে চাতকে 

চ মতঙগজে শবলে ত্রিঘিতি মেদিনী। বাহুলকাৎ নৃ নয়ে। অথ নারঙ্গঃ পিঞ্ললীরসে বমপ্রাপিনি 

শিটে নাগরঙ্গদ্রমেহপি চেতি মোদনী ॥ ১২০) গন্ গম্। গস্* গতৌ।। অদ ভক্ষণে। বাহুলকদম 
গত্য।দিধু অন্মদপ গন্। অঙ্গং গাত্রে উপায়ে চ প্রতীকে চাগ্রধানকে । অঙ্গো দেশবিশেষঃ 

হাল সন্ঘোধনেহব্য়মিতি বিশ্বঃ । অঙ্গংগাত্রে প্রতীকোপায়য়োঃ পুংভূষ্সি নীবৃতি। ক্লীবৈকত্বে 
ত্বপ্রধানে ত্রিথ বতি চান্তিকে ইতি মেদিনী ॥ ১২১। ছ।পু। ছোছেদনে। পৃঙপবনে। খড় তেদনে। 

ছ।য়তে ছিদ্যতে বজ্ঞার্থমিতি ছাগঃ। পুয়তে হুখমনেনেতি পুগঃ | পুগন্ব ক্রমুকে বৃন্দে ইতি 
মেদিনী। খড়েগ। গণ্ডকশৃঙ্গে স্ত।ৎ নিস্তিংপে গগকেহপি “চেতি শব্দতরঙ্গিণী। খড়েগা! গণ্ডবশৃঙ্গাসি- 
বৃদ্ধভেদেধু গণ্ডকে ইতি মেদিনী ॥ ১২২। ভূঞঃ। ভুভূঞ্। ধারণপোবণয়েঃ। কিদিত্যনুবর্তনাৎ 
কিছ্গ্রহণমিহ ম্পষ্টার্ঘম্। ভূৃঙ্গো! ধূম্যাটবিঙ্গয়ে।ঃ ৷ মধুক্রতে ভূঙ্গরাজে পুংদি ভূঙ্গং গুড়ত্রটীতি মেদিনী ॥ 
১২৩। শৃখাতেঃ। শৃপ্হিংসায়ামস্মাদগন্ ধাতোহুত্বত্বং প্রতায়ন্ত তু কিত্বং ছুট চ। শূঙ্গং গ্রভুত্বে 
শিখরে চিহ্ছে প্রীড়াদুষস্তরকে বিষাপোৎকর্ষয়োশ্চাথ শৃঙ্গঃ ভ্তাৎ কুর্চশীর্বকে। স্ত্রীবিষায়ং ন্বরমীন- 
ভেদয়োখ্ফভৌবধাবিতি মেদিনী। শৃঙ্গং বিষাণমাধ্যাতং শৈলাগ্রে জলধস্ত্রকে। মীনৌবধিহ্বর্ণ।(নাং 
ভেদে শৃলী প্রধুজাত ইত্যুৎপলিনীকো ষঃ॥ ১২৪। গণ্ শকুনৌ। শৃণাতেঃ শকুনৌ বাচ্যে গণ্ ভ্তাত্ত্ত 
সুট। অচে! ঞ্ণভীতি ধাতোবৃকদ্ধি:। শার্গঃ পক্ষী । শাঙ্গং ধন্ুরিতি তু শৃঙ্গপ্ত বিকার ইতি বোধাস্॥ 

হয় এবং কিৎ হয়। যথা, বিড়: ৷ মৃদঃ। কুরঙ্গঃ। বাহুলক বলে উত্ব হয়। ১১৯ 
স্থ ও বৃঞ্» ধাতুর উত্তর অঙ্গচ্ প্রতায় হয় এনং পূর্ববন্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা, সারকঃ | 
বারঙগঃ অর্থাৎ খজ্ঞাদিমুক্তি । ১২* গম ও জদ ধাতুর উত্তর গন্ প্রত্যয় হয়। গ!। 
অনগঃ পুরোডাশঃ | ১২১ ছা, পৃঃ খড়ি ধাতুর উত্তর গন্ প্রত্যয় হয় এবং এ 

»গীন্ প্রত্যয় কিৎসংক্ঞক হয়। যথা, ছ্ছাগঃ। পুগঃ । খড্াঃ। বান্থলরু বলে *ষিট 
ঘনাদরে” এই হ্ত্র হার! ফিট ধাতুর উত্তর গন্ প্রত্যয় হয় এবং সন্বের অভারও হয়। 
যথা, বিঙগঃ তরলঃ। পরিলৈরগদ্যত সসন্ত্রমমেবমেক1” ইতি মাঘঃ (১২২ ভূঞ 
ধাহুর উত্তর গন্ প্রতায় হয় এবং এী গন্ প্রত্যয় কিংসংল্কক হয় 'এবং তাহার 
উত্তর নু আগম হয়। যথা, তৃষ্লাঃ িক্গালিধূঙ্যাটা; ৷ ১২৩ শু ধাতুর উত্তর 
গন প্রত্যন্স হন্গ এবং হম্ব হয় শৃর্নম 1১২৪শকুনি অর্থে শ ধাতর উত্তর 



কৃদন্তে উপাদয়ত।. €৬৩ 

গুট, চেজ্তনুবর্ততে । শার্গঃ । ১২৫ মুদিগ্রোর্গগ্গৌ । মুদগঃ | গর্গঃ। 
১২৬ অণ্ভন্* কৃম্ভৃবুঞ্ঃ। করণ্ডঃ। সরণ্ডঃ পক্ষী। ভরণ্ডঃ ম্বামী। 
বরণ্্ডো* মুখরোগঃ (৮১২৭ শুদৃতসোহদিঃ | শর । "দরছদয়কুলয়োঃ | 
ভসজ্জঘনম্ ১২৮ দৃণাতেঃ যুগ্ হন্বশ্চ | . দৃষ। ১২৯ ত্যজি তনি যজিত্যো। 
ভিৎ। ত্যদ্। তদ্। দূ । সর্ববাদয়ঃ। ১৩০ এতেম্তুট, চ। এতদ্। 
১৩১ অর্ভেরটিঃ | সরট, স্যাছধাতমেঘয়োঃ | বেদভাষ্যে তু “যাভিঃ কৃশানুমিতি” 
মন্ত্রে সরটুভ্যো মধুমক্ষিকাভ্য ইতি ব্যাখ্যাতম্। ১৩২ লঙ্েবর্নলোপম্চ । লঘট, 
বায়ুঃ । ১৩৩ পারয়ভেরজিঃ। পারক্ স্ববর্ণম্। ১৩৪ প্রথঃ কিৎ সম্প্রসারণঞ্চ | 

পৃথক্ | স্বরাদিপাঠাদব্যয়ত্বম্ । ১৩৫ ভিয়ঃ যুক্ হ্ন্ষ্চ। ভিষক্ । 

১২৫। মুদি গ্রোঃ। মুদ হর্ধে। গু নিগরণে। জাভ্যাং যথা সঙ্থাং গকৃগৌ ইতোতৌ স্তঃ। মুদ্লাঃ শগ্তভেদ: | 
গর্গে। মুনিবিশেষঃ ॥ ১২৬। অগুন্। ডুকুঞ্ করণে। স্যগতৌ। ভৃঞ ভরণে। বৃঞ্ বরণে । করণে! 
মধুকোযাসিক।রণ্ডেযু দ্লটকে ইতি সেদিনী । বরগ্ডোহপ্যন্তরাবেদী সমৃযমুখরোগক্পোরিতি 

বিশ্বমেদিন্টোৌ । বাহুলকাৎ তৃ প্রবনতরণযোরপি । তরণ্ডো বডিশীসু ববৃদ্ধকাষ্ঠাদিকে প্নবে ইতি 
মেছ্দিনী ॥ ১২৭। শ্দৃ। শৃহিংসায়াম্। দূ বিদারণে। ভস তৎসনদীপ্ত্যোঃ। শরৎ স্ত্রী বংসরে খতৌ। 
এরৎ স্বিয়াং প্রপাতে চ ভয়পর্বতয়োরপি । ভসৎস্ত্রী তাস্বরে যোন।বিতি মেদিনী। উবে অন্বন্থলাভিক 
ইতি মস্ত্রবযাখ্যায়াং ভসম্তগ ইতি বেদতাধাম। জাঘন্তাং পত্বী:ঃ সংযাজরত্তি ভসব্বীধা হি স্্রিয় 
ইত্যত্র ভসজ্জঘনমিতি ব্যাখ্যাতারঃ & ১২৮1 দৃণাতেঃ | দূ বিদারণে। দ্ৃযন্লিষ্পেষণশিলাপটটপ্রস্তরয়োঃ 
স্্িক্লামিতি মেদিনী 1? ১২৯। তাজি: | তাজ হানৌ। তনু বিস্তারে। যজ দেবপুজাদৌ। তাদি ত্যা্ি। 
বদের্ডিবাইলোপঃ ॥ ১৩*। এতেঃ। ইপ্ গতৌ। অন্মাদদিস্তস্ত তুটি গুপঃ। এতদ্। সর্ভেঃ ॥ 
১৩১। শ্যগতৌ ৪১৩২1 লভেঘ। লঘি শোবণে ॥১৩৩। পারয়তে:। পার্* তীরকর্মসমাণ্ো 
রাদিং। পারগিতি শিলোপঃ। কুত্বমূ ॥১৩৪। প্রথঃ। প্রথ প্রখ্যানে 1 ১৩৫4 ভিয়ত। 

পন্ প্রতায় হয় এবং মুটু আগম-হয় | য্থা, শার্শঃ। ১২৫ মুদি ও গৃ ধাতুর উত্তর গক্ 
ও গ প্রত্যয় হয়। যথা, মুদগঃ । গর্গঃ । ১২৬ কৃ ল্য, ভূ ও বৃঞ্ ধাতুর 
উত্তর অওন্ প্রত্যয় হয়। যথা, করও:। সরওঃ পক্ষী। ভরগুঃ স্বামী । বরণে 
[খরোখ। ১২৭ শৃ, দূ, ভন ধাতুর উত্তর অদি প্রত্যয় হয়। থা, শরৎ। দরৎ 
বর্থাৎ হৃদয় ও কৃল বুঝায়। 'ভসৎ অর্থাৎ জঘন | ১২৮ দূ ধাতুর উত্তর অদি 
নৃতায় হুয়, যুক্ আগম হয় এবং হুন্য হয়। দৃষৎ। ১২৯ ত্যজ, তন ও যজ ধাতুর উত্তর 
বাদি প্রতায় হয় এবং ডিৎসংজ্ঞক হয়। যথা, তাদ।, তদ্। বছ্। সর্বাদি। ১৩৪৫, 
'ণ. ধাতুর উত্তর অতি প্রতায় ভয় এবং তুট্ঞআগম হয়। যথা, এতদ্ | ১৩১ 
£ ধাতুর উত্তর অটি প্রতায় হয় এবং তুট্ আগম হরু। যথা, সরট্। সরট্ শব্দে 
যু ও *মেখন্বুঝায়। কিন্তু বেদডাষো “যাভিঃ কৃশানুম্” এই মন্ত্রে “সরট্ভ্ো 
ধুমক্ষিকাভ্যঃ”* এইরূপ ব্যাখা! করিরাছেন | ১৩২ লঘি ধাতুর উত্তর অটি 
তান হয় এবং নকার্ের ন্যোপ হুয়। যথা, লঘট্ বাঃ । ১৩৩ পারি ধাতুর 



৫৬৪ সিদ্ধাস্তাকৌমুদী । 

১৩১ যুষ্যসিভ্যাং মদিক্। “যুষ্ সৌত্রো ধাতৃঃ । যুক্ষদ্। অস্মদ। ত্বম্। 'অহম্। 
১৩৭ আর্তিন্থস্ুস্যক্ধৃক্ষিক্ষুভায়াবাপদিষক্ষিনীভ্যো মন্। এভ্যশ্চতুর্দশভ্যো 
মন্। অর্্মশ্চক্ষরৌগঃ | ভ্তোমঃ সঙ্বাতঃ। সোমঃ। হোমঃ। ০ সর্দ্ো 
গমনম্ | ধর্পাঃ।  ক্ষেমং কুশলম্। ক্ষোমম্) প্রজ্ঞাদ্যাণি ক্ষৌমথচ। 
ভাম আদিত্যঃ। যামঃ। বামঃ শোভনছুষ্য়োঃ। পদ্মম | যক্ষ 
পূজায়াম্ । যন্দেনা রোগরাজঃ। নেমঃ। ১৩৮ জহাতেঃ সম্ব্ধালোপশ্চ। 

ক্িভী ভয়ে ॥১৩৬। বুধাসি। অহ ক্ষেপে ॥১৩৭। অতিন্ত। খ গতৌ। ইুঞ স্ততো। 
যুঞ্ অভিষবে ।) হদানাদনয়ে | শস্য গভৌ | ধৃঞ্ ধারণে | ক্ষি ক্ষয়ে । টুঙ্থা শবে। 
ভ। দীপ্তো। যা প্রাপণে। বা গতিগন্ধনয়োঃ | পপ গতৌ।' লীগ প্রাপণে। সোমস্তহিনদীধিতৌ | 
বানরে চ কুবেবে চ পিভৃদেনে সমীরণে। বন্থপ্রভেদে - কর্পুবে নীরে সোমলতে'ষধাবিতি মেদিনী ৷ 

হোম ইতি দেবতোদ্দেশেন হবি:প্রক্ষেপঃ ।  ধর্দ্দোইস্ত্রী পুণা আচারে ম্বভাবোপময়োঃ ক্রতৌ । 
অভিংসোপনিষন্নায়ে না ধনুর্মমোমপে ইতি চ। ধর্ম পুশ্যে যমে স্যারে ম্ঘভাবাচারয়োঃ ক্ররতৌ 

উত্তি বিশ্ব: | ক্ষৌম” মন্দেইনুকালেইন্ত্রী ক্ষৌ্ং বক্ধলজাংশুকে ! শণজেহতসিজে ইতি মেদিনী। 
ভামং ক্রোধে রলৌ দীপ্ডাবিঠি চ। ঘামন্ত্ব পূ-সঃ প্রহরে সংযমেহপি প্রকীর্তিত ইতি চ। বামং 
ধানে পুংসি হতে কামদেবে পতোধরে। লগুপ্রতীপসবোধু ত্রিধু নার্যা।ং স্রিয়ামধ । বামী শৃগালী বড়ব। 
রাসতী করতীষু চেত্তি পন্মোইস্ত্রী পদ্মকে বাহনিধিসখাান্থরেইম্বজে । ন। নাগে ইতি চ সেদিনী। 

যক্ষ পুজ্ায়ামিতি অয়মন্শ্বাদিঃ। মনিন্প্রতায়ে তু নক'পরস্তং শব্দঃ| ক্ষয়ঃ শোষশ্চ বগা! চেতাযমরহ | 
রাঁজবস্েক রোগাণামিতি মাঘঃ। যঙ্কণাপি পরিহাণিরায়যাবিতি রধুঃ। অত্র জকারয়কফারপো- 

ভেদাগ্রহেণ জক্ষত্ক্ষহসনয়োরিতাজলদতেলোপন্তন্তং তন্ন । তশ্ত (ভবর্গতৃতীয়াদিত্বাৎ । অতএব 
অক্ষিতা।: তে নাসিকাঁকাং কর্ণান্াং চুবুকাদধি যঙ্্রং সর্সল্মাদিতি মন্ত্রে যগ্রশবন্তাস্থাদিত্বম্। 
জক্ষং। ক্রীড়ন্ রমমাণ ইন্াদিমন্মে তু জক্ষচ্ছবন্ত চবর্গতৃতীয়াদিত্বং বেদভাধাকতো। বাচখাই। 
নেমঃ কীর্লেহবধো গর্তে প্রীকারে কৈতবেইপি চেতি মেদ্িনী। নেমন্তর্ধে প্রাকারগর্তয়োঃ | অবধে। 
কফৈতবে চেতি হেমচন্ত্রঃ ॥ ১৩৮1 জহাতেঃ। ওহাক ত্াযাগে। জিক্গ ইতি। অমন্প্রত্যয়ন্ত সন্বত্বাদ 

উত্তর অজি প্রতায় হয়। যথা, পারক্ অর্থাৎ স্থবর্ণ। ১৩৪ প্রথ ধাতুর উত্তর অঞ্জি 
প্রত্যয় হয় এবং উহার কিৎসংজ্ঞা হয় ও সম্প্রসারণ হয়। যথা, পৃথক।  স্বরাদিগণ 
মধো পাঠ হেতু পৃথক্ শব্দটা অব্যয় | ১৩৫ ভীধাতুর উত্তর অজি প্রত্ন্নি হয়, 
পরে যুক্ আগম এবং হুম্ব হয়। .ভিষক্। ১৩৬ যুষি ও অসি ধাতুর উত্তর মদিক্ 
প্রতায় হয়। যুষ্ এইটী সৌত্রো ধাতু । যথা, যুন্সদ। অন্মদ্। ত্বম্। অহম্। ১৩৭ 
“অত্তি, সত, সু, হু, স্য' ধূ, ক্ষি, ক্ষুঃ ভা, যা, বা, প্দি, যক্ষি, নী ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় 
হয়। যথা, অর্ঃ অর্থাৎ চক্ষুরোগ ।  ভ্তোমং সমুহ । সোম£ হোম । : অর্থঃ 
গমন | ধর্মঃ। ক্ষেমং কুশল ক্ষোমম্। প্রজ্ঞাদিগণ মধো পাঠ হেতু অণ্ প্রতায় হইয়! 
ক্ষৌমং পদ হয়? ভামঃ আদিত্য । যাঁমঃ। বামঃ অর্থাৎ শোভন ও হট বুঝায়। 
পদ্মম্। ক্ষ ধাতু পূজা কর! । যদ্ষো রোগরাজ। নেমঃ। ১৩৮ হা ধাতুর 'উত্তর "মন 
পতার হয় পরে সন্বচ্ভান এবং শাকারের লেপ্ুজ্ুয় । « জিন্ষং অর্থাৎ কুটিল ও বন্য । 



কদন্তে উণাদয়ত। ৫২৬৫ 

জিদ্ধ! ক্লুটলমন্দয়োঃ | ১৩৯ অবতেষ্টিলোপশ্চ | মঙগ্প্রত্যয়ন্ায়ং টিলোপো ন 
প্রকৃতেঃ। অন্যথা ডিদিত্যেব ক্রয়া। জ্বরত্বরেতি উঠৌ। তয়োদার্ে 
কৃতে ক্টণঃ। চাদিপাঠাদব্যয়ত্বম ইত্যুজ্ঘ্বলদত্তস্তন্ন। তেষামসত্বার্থত্বাৎ। 
বস্ততস্ত স্বরাদিপাঠাদবায়ত্বম্। অবতীতি ওম্ । ১৪০ গ্রাসেরা চ। গ্রামঃ! 
১৪১ অবিপিবিসিশুধিভাঃ কি। উমং নগরম্। স্যুমো রশ্মি। সিমঃ, 
সর্ববঃ। শুক্মমগ্সিসমীরয়োঃ | ১৪২ ইবিষুধীন্ষিদসিশ্মাধূসূভ্যো। মক্ । ইত্সঃ 
কামবসন্তয়োঃ |" ঈষীতি পাঠে দীর্ঘাদিঃ। যুধঃ শরে। যোদ্ধা চ। ইখ্াঃ 

শ্বিদ্বে সম্ভত ইতীহম্। জিগ্গন্ত কুটিলে মন্দে ব্লীবং ভগরপাদপে ইতি সেগ্গিনী ॥ ১৩৯। অবতেঃ। 

অব রক্ষণ।দৌ। ওসম্ প্রশ্নেহঙ্গীকৃতৌ। রোষে ইতি বিশ্ব: ॥১৪৯। গ্রসের] চ। গ্রন্থ অদমে। আতে! 
মন্ ধাতোরাকারশ্চ। গ্রামঃ স্বরে সংবসথে বৃন্দে শব্দাদিপূর্সক ইতি বিশ্ব: । শব্দাদিপূর্দকে! 
গ্রামশব্দো] বৃন্দে শব্গ্রামা গুণগ্রাম ইতি যথা । শবাদিপূর্ববো বুন্দেহপি গ্রাম ইতামরং। 
সম্পৃবেব।হরং যুদ্ধে তদুক্তং সম্পূর্বঃ সংযুগে স্বত ইতি ॥ ১৪১। অবিসিবি। অব রক্ষণাদৌ। যিবু 

তন্তপন্তানে। বিএঞ্ বন্ধমে। শুব শোষণে। এভ্যো!। মন্ ম্তাৎ সচ কিৎ। উঠাদিকং পুর্ধবৎ। উমং 
নগরমিতিত্বে ক্রতৃমিতি মন্ত্রে উমান্তর্যাক! বজমান] ইতি নেদভাব্যম্। টাপি বাছুলকা'স্ধন্বত্বে উমাতসী 

হৈমবতী হরিদ্র।কান্তিকীন্থিঘিতি মেদিনী। স্যাম! রশ্মিরিতি নুত্রং তত্তরিত্যন্তে । সিম: সর্বনাষগণে 

পঠিতঃ. শুদ্মস্তেজসি শুর্যে ন! ইতি মেদিনী। শুল্সং বলমিতি বেদতাষাম্॥ ১৪২। ইবিযুধি। ইব গতি 
হি'সদালেধু। উঈধগত।বিতি কেচিৎ। ইন্সঃ। যুধ সম্প্রহারে। এ্রিইন্ষী দীপ্তো। ছন্দ উপক্ষয়ে। 
স্তৈভ গতৌ। ধুঞ্ কম্পনে। বৃঞ প্রাণিগর্ভবিমোচনে । যুখ্ব ইতি। যুগ্ো ধন্থুষি সংযুগে ইতি 
মেদিনী। দশ্বস্ত যঙ্জমানে হ্যাদপি চৌরে হুতাশনে ইতি চ। ত্রিধু গ্ামৌ হরিৎকুকো গামা 
হ্াচছারিক] নলিশেত্যমরঃ | গ্যামেো বটে প্রয়াগত্ত বারিদে বৃদ্ধদারকে * পিকে চ কৃকাহরিতো: 
পুংসি হ্যাত্বদ্বতি ত্রিধু। মরীচে লিচ্ধুলবণে র্লীবং স্ত্রী শারিকৌবধোৌ। অপ্রসুতাঙগনায়াঞ্চ প্রিরঙ্গাবপি 

গুগৃগুলৌ । যমুনায়াং জিক্লামায়াং কৃষ্ত্রিবৃতিকৌধধে। নীলিকায়ামিতি মেদিনী।* ঈর্দমিতি। 
ঈর গতৌ। ব্রণোহস্রিয়ামীর্দধমরুঃ ক্লীবে ইত্যমরঃ ) ৰাহুলকাজ্জন জনন ইত্যম্মাদপি। জশ্ম। 

১৩৯ অব ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় হু এবং এ&ঁ মন্ প্রতায়েরই টির লোপ হয় 
ধাতুর নছে, অন্তথ। পডৎ এইরূপ বলা উচিত ছিল। “জর ত্বর” এই সুত্র দ্বার! 
উঠ্আদেশ হয়। প্রথমে তাহাদের দীর্ঘ হইলে পশ্চাৎ গুণ হয়। চাদিগণ মধ্যে 
পাঠ -হেতু উহ? অবায় ইহা! উজ্দ্লদর্তের মত, কিন্তু তাহাদের অসত্বার্থত্ব হেতু 
তাহা হইবে না এবং বাস্তবিক শ্বরাদিগণ মধ্যে পাঠ হেতু উহার অবায়তব হইবে । 
অবতীতি ওম্। ১৪* গ্রস্ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় হয় এবং এ ধাতুর অকারের স্থানে 
আকার হয়। গ্রাসঃ। ১৪১ অব, সিব, সি ও শুষ ধাতুর উত্তর মন্ প্রতায় হয়, এবং 
্রঁ-প্রতায়ের কিৎ সংক্ঞ। হয়। উমং নগরম্। হাসো রশ্মিং। সিমঃ সর্বঃ। শুদ্মং 
অর্থাৎ,আঅর্লি ও বায়ু | ১৪২ ইব, বুধ, ইন্ধ, দস. শ্তা, ধূ, হু ধাতুর উত্তর মুক গ্রতায় 
ই । ইন্ষঃ কাম ও বলস্ত।. ঈষী এইরূপ দীর্ঘ ঈকারাস্ত পাঠে উহ! দীর্ঘাদি বুঝিতে 
হউবেক | যথাঃ অর্থাৎ শর ও যোদ্ধা! ইথাঃ সমিৎ। দশ্রো জমান: | শ্রাসঃ। 



৫৬৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী 

সমিৎ। দন্মো যজমানঃ৭ শ্যামঃ। ধূমঃ। সুমোহস্তরিক্ষম। রাহুল- 
কাদীশ্্ং ব্রণঃ1 ১৭৩ যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ । যুগ্ম । কুক্সম। ঠিগাম্। 
১৪৪ হন্তেহি চ। হিমম্। ১৪৫ ভিয়ঃ যুগ্ বা। ভীঙষঃ। ভীদ্ঃ । ঘর্্মঃ। ১৪৬ 

স্বধাতোর্মগ্গুণশ্চ নিপাত্যতে । ১৪৭ গ্রীগ্ঘঃ । গ্রসতের্নিপাতোহয়ম্ ৷ ১৪৮ 

প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণঞ্চ। পৃথিবী। ববন্নিত্যেকে। পৃথবী। পৃথিবী, পৃর্থী 
ইতি শব্দার্ণবঃ | ১৪৯ অশূ প্রুধষি লটি কণি খটি বিশিভ্যঃ কন্। অশ্বঃ। 
প্রয স্েহনাদৌ। প্রচ্যঃ স্যাদৃতুসূর্য্যয়োঃ |  প্রচ্যা জলকণিকা। লট? 
পক্ষিতেদঃ ফলঞ্চ। কণুং পাপম্। বানুলকাদিত্বে কিণমপি। খট।। 

রুহ বীজজন্মনীভি নির্দেশ।ন্মনিনস্তোহপ্যন্তি। স তু নাম্তঃ। জগুর্জননজন্মানীত্যমরস্ত অকারাত্ত- 
নকারাস্তে।ভয়সাধারণঃ ॥ 5৩। যুজি। যুজির যোগে । রুচ দী্ী। তিজ নিশানে । এতে মক্। কবর্গ- 

শ্চাস্তাদেশঃ। রুক্স্ত কাঞ্চনে লোহ ইতি বিশ্বমেদিন্তো । তিগ্াং তীক্ষম্ ॥ 3১8৪1 হৃন্েঃ। হন 
ছিংসাগতোরপ্পন্সক ধাতোর্থিরাদেশশ্চ | হিমং তুষারমলয়োভ্তবয়োঃ গ্যান্সপুংসকম । শীতলে 
বাঁচালিগ্রবং ইতি মেদিনী॥ ১৪৫। ভিয়ঃ। গ্ভী ভয়ে। বিভেত্যপ্ম।দিতি বিগ্রহঃ। ভীগ্মো গাঙ্গের- 
ধৌরয়োঃ। তীমোহক্পবেতসে ঘোরে শস্তো মধ্যমপাওবে ইতি মেদিনী ॥ ১৪৬। ধর্ম: ধূ ক্ষরণদীপ্তেো; ॥ 
১৪৭। শ্রীম্মঃ গ্রন্থ অদনে। ধর্পঃ স্তাদাতপে শ্রীন্মেৎপুাঞ্যতদাস্তসোরপি। শ্রীন্ম উন্নর্ত,ডেদয়োরিতি চ 
মেদিনী ॥ ১৪৮। প্রথেঃ। প্রথ প্রখানে বিস্বান্ভীষ্। পৃথিবী পৃ্থী পৃথবী ধর! সর্বাংসহ1 রসেতি শব্দার্পবত। 
অশুপ্রুধি ॥ ১৪৯। অশুব্যাপ্ডোৌ। লট বালো। কণ নিমীলনে। খটি কাঙ্ষায়াদ্। বিশ প্রবেশনে। 
অস্বঃ পুংজাতিতেদে চ তুরগে চ পুমানয়মিতি মেদিনী। অঙ্বঃ পুংতেদবাজিনোরিতি বিশ্বঃ। জট! 
করঞতেদে হটাৎ কলে বাদো খগান্বরে ইতি বিশ্বমেদিন্তৌ। কণ্নং পাপে মুনৌ পুংসীতি মেদ্িনী। 
কিপুং বীজাঘসীধুু ইতি চ পঠ্যতে। শয়ন।৫থিভিঃ কাক্ষ্যতে ইতি খট।। বিশ্বা হাতিবিষান্াং থা 

ধূম:। স্থমোইস্তরিক্ষম্। বানহুলক বলে ঈর্দং অর্থাৎ ব্রণ। ১৪৩ যুজি, রুচি ও ভিজ 
ধাতুর উত্তর মুক্ 'প্রতায় হয় এবং কু আগম হয়। যুগ্ম । কল্সম্। তিগাম। ১৪৪ হন 
ধাতুর উত্তর মুক্ প্রতায় হয় এবং হন ধাতু স্থানে হি আদেশখ্ছয়। যথা, হিমম্। 
১৪৫ ভীধাতুর স্থানে মুক্ প্রত্যয় হয় এবং বিকল্পে যুকু আগম হয়। ভীমঃ। 
ভীত্মঃ | ১৪৬ ঘর্ঃ; এই স্থলে দ্ব ধাতুর উত্তক্ব যুক্ প্রতায় ও নিপাতনে গুণ 
হইয্বাছে। ১৪৭ গ্রীন্মং। গ্রস ধাতুর উত্তর মুক্ প্রতায় এবং অকারের স্থানে ঈকার 
নিপ্রাতনে হইয়াছে । ১৪৮ প্রথ ধাতুর উত্তর যিবন্ প্রতায় হয় এবং সন্প্রসারণ হয়। 
যথা, পৃথিবী। কোন কোন মতে যবন্ প্রত্যয় হয় । পৃথবী। “পৃথিবী 
পৃর্দী* ইহা! শব্দার্থঘব | ১৪৯ অশূ, প্রুধি, লটি, কণি, খটি ও বিশি এই ' সকম 
ধাতুর উত্তর কন্ প্রতায় হয়। যথা, অশ্বঃ/ প্রুষ ধাতু নেহনাদি বুঝা4। . প্রুয়ঃ 
অর্থাৎ খতু ৪ সুর্ধয। প্রত্বা অর্থাৎ জলকণিকা। লটা! অর্থাৎ পক্ষিবিশেষ এরং 
ফরবিশেষ। কম্ অর্থাৎ পাপ । বাহুলক, বলে ইত্ব, হইলে কিণম্ পদ. হয়। 6.৩ ৪ ৩৯ 



কগষ্ডে উপায়ঃ | ৫৬৭ 

বিশ্বম্৬। ১৫০ ইণৃঙ্গীত্যাং বণ | এবং গাজা? যে চ এবা মরুতঃ। 
আঅস্ত্বে নিপাতোহয়ম্ 1 শেবং মিত্রায় বরুণায় । ১৫১ সর্ববনীপ্বথ- 
রিষলকষশিবপটুপ্রহেবঘ! অস্বতন্ত্রে। অকর্তর্বেতে নিপাত্যন্তে। স্তমনেন 
বিশ্বমিতি প্পর্ধবম্ | নিপূর্ববাদ্ ম্ববেগুণাভাবোহপি। নিগ্বধ্যতেহনেন 
নিত্বঘ্ঃ খুরঃ । ব্রিঘে। হিংঅঃ। লঘেো নর্তকঃ। লিষ ইত্যন্যে। তত্রো- 
পধায়া ইত্বমপি। শেতেহশ্মিন সর্ববমিতি শিবঃ শম্ুঃ। শীডে। হুস্বত্বম্। 
পটে রখো ভূলোকশ্চ। প্রহুয়ত ইতি প্রহ্ঃ। হেঞঃ আকার- 
বকারলোপঃ জহাতেরালোপোে। বা। ঈষেবন্। ঈঘ আচাষ্যঃ। ইব্য 
ইত্যন্তে। অস্বতন্ত্রে কিম। সর্তী সারকঃ। বাহুলকার্ধ হসতেঃ। জ্ুস্বঃ 1 ১৫২ 
শেবযহবজিহুবাগ্রীবাপৃমীবাঃ। শেব ইত্যস্তোদাতার্থম। যাস্ত্যনেন যন্বঃ | 

জগতি ভ্ঠান্রপুসকম্। ন না শুঠ্যাং পুংপি দেবপ্রভেদেষখিলে ত্রিতিতি মেদিনী ॥ 3৫০1 ইপ্। 
ইপ. গতৌ। শীও শ্বপ্লে। শেবং সখমিতি বেদভ।যাম্। শেবং মেট্মিতাজলদত্তঃ ॥ ১৫১। সর্বব- 
নিখ্বধ। শ্ছ গতৌ। খুধু সন্র্ষে। রিধ হিংসায়াম। লধ কাস্তো। 'শীঙ ম্বপ্পে। পট গতৌ। 
হেবঞ প্পর্থ।য়ং শবে চ। ওহাক্ ত্াযাগে ইতি বা ঈষ। শবে। তর্জশকোহত্র বর্তুবাচীতাহ। 
অকর্তরীতি। নিপাতান্ত ইতি। বন্প্রত্যযাস্ততয়েতি শেষঃ। হৃস্ব ইতি। হুশ্বো ম্যক্থর্বরো- 
শ্রঘিতি মেদিনী ॥ ১৫২। শেবয়হ। এতে বন্প্রতায়াস্ত। নিপাত্যন্তে। অস্তোদাত্বার্থমিতি ই 
শীত্যামিতানেন আছাদাত্বতাৎ সিদ্ধেরিতি তাবঃ । লীঙ্ প্বপ্পে। শেবা লিঙ্গাকৃতিঃ। দশপার্দী- 

বৃত্তিরীত্যাহ। যাল্যনেনেতি | উন্বলদত্তস্ত যজ দেবপুজাদৌ। জকারন্ত হফারো । যক্তো 
যঙ্গমান ই্ক্যাহ। বৈদিকনিঘপ্টোৌ মহঙ্লামন্ব যহবশব্ঃ পঠিতং | প্রনো পহেবো পুরূপাং হহ্বং 
মছাগ্তমিতি বেদতাষাম্। লিহ আন্বাদনে। লিহত্তানয়েতি জিহবা । জি জয়ে হগাগমং। জিন! 

.খট্া। বিশ্বম্। ১৫০ ইণ্ ও শী ধাতুর উত্তর বণ প্রতায় হয়। এবে! অর্থাৎ গস্তা। 
"যে চ এবা মরুত:”।; এইটী নিপাতনে ”অপত্ববিষয়ে সিদ্ধ ।, «শেবং মিত্রায় 
বরুণায়”। ১৫১ সর্ব, নীঘ্বঘ, রিঘ, লঘ, শিব, পটু, গ্রহ্ব, ঈঘ, এই কয়টা পদ 
অন্থতঙ্ত্র অর্থ বুঝাইলে অকর্তরিবাচো নিপাতনে সিদ্ধ হয়। স্যতমনেন বিশ্বং ইতি 
বাব সর্বম্। নিপূর্বক ঘ্বব ধাতুর গুণাভাবও নিপাতনে সিদ্ধ হয়। নিত্বষ্যতে 
অনেন নিত্বঘঃ খুরঃ। রিঘে! হিংশ্রঃ। লঘেো নর্তকঃ। লিঘঃ ইহা কোন 
মতে হর। সেইস্থলে উপধার স্থানে ইকারও হয়। শেতেহন্মিন্ সর্বং এই বিগ্রহ 
শিবঃ শত়ু:। শীঙও ধাতুর হুম্ব হয়। পট! রথো ভূলোকশ্চ। প্রত ইতি প্রহর? । 
হেরএ ধাতুর আকার ও বকারের লোপ হয়। হা ধাতুর আকারের লোপ বিকল্পে 
হয়। "ঈয় ধাতুর উত্তর বন্ প্রত্ার হয়। ঈঘ: আচার্যযঃ। ইঘঃ ইহ।/কোন মতে 
হয়। দ্দ্বত্রীর্থে কি হইবে। সর্তা সারক:। বাহুলক বলে হুস ধাতুর উত্তরও হয়। 
হুম্বঃ। ৯৫২ বেব, যহব, জিহ্বা, গ্রীবা,। আপ্, মীবা এই কর়টী পদ নিপাতনে 
সিদ্ধ হক়। শেবঃ এইটী জন্তোদ্রাত্তার্থ। যাস্তি অনলেন যহবঃ|। ভ্দ্ব ও হুগাগম 



৫৬৮ সিদ্ধান্ডকৌমুদী। 

ছুশ্বো হুগাগমশ্চ। লিঁহন্ত্যনয়া জিহব!। লকারহ্য জঃ গুণাক্াবশ্ঠ | 
গিরন্তানয়। গ্রীবা। ইঈড়াগমণ্চ। আদপ্বোতাত্যাপ্পো বাসুঃ। মাবা উদর. 
ক্রিমিঃ। বায়ুরিত্যন্তে । ১৫৩ কৃ গৃশৃদৃত্যে! বঃ। কর্ববঃ কামঃ আখুশ্চ। 
গর্ববঃ | শর্র্বঃ। দর্বে! রাক্ষসঃ | ১৫১ কনিন্ যুব ষতক্ষিরাজিধন্থিচ্যুপ্রতি দিবঃ | 
যোতাতি যুবা। বৃষ! ইন্দ্রঃ। তক্ষা। রাজা । ধন্থা মরুঃ। বন্ধ 
শরাসনম্। ছ্যব। সূর্য ঃ। প্রতিদীব্যন্ত্যস্মিন প্রতিদিবা দ্িবসঃ। সপ্য- 
শৃ্যাং তুট, চ। সপ্ত। অফ্ট। ১৫৫ নঞ্ি জহাতেঃ।. স্বাহঃ। ১৫৬ 
স্বসন্পুহ্ন্প্লা হন্রে দন্ন্ে হন্মুদ্ধন্ম জ্জন্র্যামন্ বিশ্বপ্নন্পরিজ্মন্মাতরিশ্বম্মঘবন্ 
ইাত। এতে ত্রয়োদশ কনিন্প্রতায়াস্তা নিপাত্যন্ভে। শ্বয়তীতি শ্বা। 

উক্ষা। ৪ প্রিহ গতৌ। ইকারহ্ত দীর্ধহম্। প্রেহতীতি শ্লীহা 
পে শি তে পপ পাপে শা লিজ ও শপ শপ পপ এস শত উপ ক | হা শপ | তা শত ০৬ শে আান্জজা পজা (তাপ পপপপাতি 8৩ তশতিশ স্পিন? 7৮ শী শিপ ৭ পিল শা পসরা পপ লা ত শ্প আ্বার চস 

রসনেতুজ্বলদত্তঃ। শ্রীবেতি। গৃনিগরণে। আপ্» ব্যাপ্তে।। মীঙ্ হিংসারামূ। মীবেতি। বেছে তু 
'অনীবেতি ছিত্ব! অম রে।গ্ ইত্ান্মান্বং। ইড্বেত্যুক্তম্। অমী বহ। বাস্তে!স্পতে ইত (দমস্ত্াতুআনু কুগ$ ॥ 
১৫৩। কৃহু। কৃবিক্ষেপে। গৃনিগরণে শূ হিংসারাম্। দূ বিদারণে। গববঃ অহক্কার:। শর্বেধ। জং ৪ 
১৪৪ । কাননু।। যু মিশ্রণে । বৃধু সেচনে । তক্ষু তনুকরণে। রাজু জীপ্ৌ। ধন্থি গতার্থ:। ভ্যা অভিগমনে। 
দিধু ক্রীাদৌ। বুব। গঃত্তরুণে শ্রেষ্ঠে নিসগবলশালিনীতি, মেদিনী। বৃযা করণে মহেস্ত্রে নাহাতিচ। 
তক্ষ1 তু বন্ধকিব্ব্! রখক।রণ্চ ক।ষ্টভডিতামরঃ ॥ রাব্ডেগ্রতো নৃপে চত্দ্রে বক্ষে ক্ষত্রিয়শূক্রয়ে।রিতি 51 
সমানৌ। মরুধন্থানাধিতি চ। অধথান্ত্িয়াং ধনুপ্টাপৌ ধন্বশর1দনকোদওকামুকমিতি চামরং। বশ্থ। ভু 
মরুদেশে না ক্লীবে ঠাপে স্থলেইপি চেতি মেঘিনী। সপাশুভ্যাদ । বপ্ স্বারে। অপু ব্যাপ্ত ॥ 

১৫৫। নঞ্রি। ওহাক্ তাগে। কনিনি আতো! লোপঃ ॥ ১৫৬ । স্বপ্ন ক্ষন্। টুওম্থি গতিবৃদ্ধো1১। উদ্দা 

সেচনে ॥ পুধ্ বৃদ্ধে।। ফিছু প্রীতে।। মুহ বৈচিতো। মুর্বব! বন্ধনে । উকারঞ দীর্ঘন্বং বকর ধার 
ইত্যুঙ্খলদত্তঃ। টুমন্জে। শুদ্ধ । মস্জেঃ সকারস্ত শকারন্তহ্ত জশ্তেন জঃ। মাঙ্ মানে শবে চ। 
গা! ক্ষণে । জনী প্রাছুর্তাবে। টুওক্বি গতি বৃদ্ধেতাঃ । কনিপ্রহায়াস্ত। ইতি । নায়ং মিছিতি ত1৭২1 

হয়। লিহত্তানয়। ইতি জিহ্বা! । লকারস্থানে জকার ও গুণভাৰ হয়। গিরজ্তা- 
নয়া শ্রীবা। ইঈড়াগম হয়। আপ্লোতি ইতি আপ! বাযূঃ। মীরা উদরক্কদি: । 
অন্তমতে বাধু বুঝার । ১৫৩ কৃ, গৃ, শু, দু ধাতুর উত্তর ব প্রতার হয়। ধখা, কর্ব:। 
অর্থাৎ কামঃ আখুণ্চ। গর্বঃ। শর্বঃ। দর্বো রাঙ্লঃ। ১৫৪ যু, বৃষি, তঙ্ষি, 
রাজি, ধন্থি, ছা ও প্রতিপূর্বক দিবধাতুর উত্তর কনিন্ প্রতায় হয়। যৌতি ইতি 
ফুধা। বৃষ! অর্থাৎ ইন্্রঃ । তক্ষা। রাজ! । ধন্বা মরুঃ | ধন্ব শরাসনম্। স্বা 

কূর্ধত। প্রতিদীব্যন্তি অশ্মিন্ প্রতিদিব! দিবসঃ। সপি ও অশু ধাতব উত্তর 
অ প্রত্যয় হয় এবং তুট্ আগম হয়। বথা, সপ্ত। অষ্ট। ১৫৫ নও্পূর্ববক হা ধাতুর 
উত্তর অপ্রজ্ঞয় হয়। অহঃ | ১৫৬ শ্বন্, উক্ষন্, পৃযন্, প্লীহন্, কদন্, সেন, 
ুদ্ধন্, মজ্জন্, অর্ধ্যমন্, বিশ্বক্গন্, পরিজ্মণ্, মাতরিশ্বন, মঘবন্ এই করটাঁ শখ কমিন্ 
প্রতারাস্ত নিপাতনে লিদ্ধ। শ্বরতীতি শ্বা। ইসা । পুবা। শ্লিহ গতৌ" ইকারের 



স্কৃদঙ্ধে উপাদয়ত। রা 

কনক্ষবণাধি:) ক্রিদু আদ্রীভাবে। ক্লিদ্যতি ক্লেদা চক্দরঃ | গিহািতখণিও। 

ন্গিহ্থতীতি স্নো সুহ্ৃচ্চন্দ্রশ্চ । মুহক্তাম্যিন্নাহতে মুদ্ধ। 1 মভেকিপধায়া 

দীর্ঘ: ধোহস্তাদেশে। যমাগমশ্চ। মজ্জত্যস্থিযু মস্জা আঅস্থিসারঃ | ভাষ্যপুপেকি! 

মাভ। আর্ধ্যম।। বিশ্বং প্দাতীতি বিশ্বপ্নাগ্িঃ। পরিজ্গাতে পরিজ্ম! 

চক্দ্রোহগ্সিশ্চ। জনেরুপধালোপো মশ্চানম্তাদেশঃ। 5 গন 
শবতীতি মাতরিশ্বা। ধাতোরিকারলোপঃ। মহ নঞা চন্য পো? 
বুগাগমশ্চ | মঘবা ইন্দ্রঃ | 

ইতুণাদিধু গ্রাথমঃ পাদঃ। 

১ কৃহৃভ্যামেণুঃ । করেণুঃ | হরেণু্গন্ধব্রধাম্। ২ হনিকুসিন। রনি? শিলা? 

ক্থন্। হথে! বিষগ্নঃ। কুষ্ঠঃ। নীখো মেতা । প্গঃ। স্ান্টস। ৩ জে 

কেচিত্ব, নিস্বং শ্বীকৃত্য উক্ষন্নাদীলাং শৃত্রেহস্তে দ[তনিপাতনমাহত্তচচ গৌরবওা৮দঠাণগাগাণষ 2 ও 
ইকারলোপে! মিপাত্যতে । পৃনেতি | সৌ চেত্যুপধাদীর্ঘ: | ইঙ্গহনপ্পিতি নিয়ত "দানৌ পুখণ শে 

দীর্ঘঃ। ক্রিদৌহধিশশাঙ্কয়োরিভি যাদবঃ | মুর্দেতি | মুদ্ধ/ না মস্তকেশতিযাসিতামব। মজ্গাতি। 

মকারাস্বোহয়ং টাবস্তোহুপ্ভ্যাপগমাতে । উন্ময় সান্ধদুদ্ম(পি মজ্দোত্তে। মন্দ! স৯15 দ্িকপবোষাহ। 
অর্ধম! তু পুযান্ গর্ধো পিতৃদেবাস্তরেহপি চেভি দোদনী। পরিজায়ত ইজাদি। 15 জনপদ 
বৃত্তান্থরেধেনে।ক্তম্। পরিজ্ষানং সুখং রখমিতি মগ্্রষ্ত বেদভাব্যে তু গামা শানিশন্ত। আগ্ছে। 
পরিপূর্বহ্য ্বশ্নক্ষন্িত্যািনা মন্প্রত্যর়ঃ অকারলোপঃ আছাদপ্ততধ মিপাত্য * ইতাহমূ 1 িগুলল ৭৭) 

পরিজ্বেতি পঠিত জু ইতি সৌত্রে! ধাতুঃ পৰিপুর্বঃ ষণাদেশঃ। পরিজ্া চত্্র 5ত15 ম্যা্াবিরাদাদ 
পেক্ষ্যম । সাভরিখেতি। লগ্রম্য। অলুস্ | হহ ভত্ববিষয়ে সম্প্রনারণং ন, ভন £ত। হ্বানোখ আস 
অন্িবাক্ততরত্েন কুক্ুরবাচকত্ঠৈব শ্বশব্দত্ত তদন্তন্ত চ গ্রহশাৎ। তৈন মাতরিঙ্বনে, গণ উভ শুতে ইতি 
শব আদ্যর্৫ঘস্তেনাম্মেভোহপি বথাদর্শনং কনিন্ প্রর়েক্তবাঃ । দশপাদ্যস্ক ইতিশব্দোহ:এ ন পঠাে | 

ইতাণাদিযু প্রথম: পাদঃ। 
১ কুহভাম্। ডুকঞ করণে । হঞ্, হরণে। করেণুরিভ্যাং রী নেতে ইনানব 1 খুবপশী ও 

যোষায়াং জ্ত্রিয়াং পুংসি মতঙগজে ইতি মেদিনী। গন্ষভ্রব্যমিতি। কলাপশ্চেতি নেপাম। কলাপও 
সতীনক ইতামরঃ। হরেণুঃ খণ্ডিকে চাশ্িশ্লিত্যমরং | হরেণুন। সতীনে স্ত্রী রেপুক|বললে যত 
০০১ ॥২। হনিকুষি। হন হিংসাগত্ো3। হুদ নির্ষে। নীঞ্চ প্রাপণে। এস গীডায়ম্। 

০১ পপ পপ স- 

দীর্ঘ হইয়া প্লিহতি এই বিগ্রছে ্রীহা অর্থাৎ, কুক্ষিস্যাধি: | ক্লীপু আদীভাবে। 
ক্রিদ্যতি ইতি ক্লেদ। চন্দ্র: । মিহ ধাতুর গুণ হয়, ম্িগ্ৃতি এই বিগ্রহে নেহা অর্থাৎ সঙ্গত 

এবং চন্দ্রঃ। মুহস্ত্যশ্িন আহতে মূর্ধ!। মুহ ধাঁডুর উপধার দীর্ঘ 'গলং পুন্ত 
ধকার আদেশ ৪ রম আগম হয়। মজ্জতে অস্থিন্থ মজ্জা অর্থাৎ হঙ্গির মার। 

অর্ধ্যপূর্ব্ধ মাঙ্ ধাতুর উত্তর কনিন্ হয়। অর্ধশী। বিঘং গ্ণাতি এই বিগ্র্ে বিন! 
অগ্নিঃ।, পারিজীয়তে অরিজ্ম! অর্থাৎ চজ ও অগ্রি। জন ধাতুর উপধার,লে!গ হন বব 
অন্তে মকারাদেশ হয়। মাতর্য:স্তরিক্ষে শ্বরতি ইতি মাতরিশ্বা । ধাতু ইপারে 

লোপ হন়। মহ ধাতুস্পুজ| বুঝায় 1, হস্থানে ঘ ও বুগাঁগম হয়। মঘনা ইন্দ্র: । 
ইতি উন্নীদি জে প্রথম পাদ। 



৫৭০. সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

ভূঞঃ | অবভথঃ | 8 উ্ষিকুবিগার্তিভ্যস্থন্। ওঠঠঃ। কোষ্ঠম্। শাথা। 
আর্থ) । বাহুলকাৎ শোথঃ। ৫ সত্তেিশ। সার্থঃ সমূহঃ | ৬ জুবৃঞ- 
ভ্যাম্ উন্ । জরূখং মাংসম্। “বরূখো রথগুপ্ডো নাপ। ৭ পাতৃতু- 
দিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্। গীথে। রবির্তং পীথম্। “তীর্থং শান্জাধবরক্ষেত্রো- 
পায়োপাধ্যায়মন্ত্রিমু। অবতারধিজুষ্টাস্তঃক্সীরজ£স্থ চ বিশ্রুতমিতি” বিশ্বঃ। 

তুশ্ধোহগ্সিঃ। উক্থং সামভেদঃ। রিক্থম্্। বাহুলকাদৃচেরপি । “রিক্থ- 
ইস ধন্নং বস্তু” | সিক্ষদ্ ॥ ৮ গিনি | টা থংসাম। ৯  নিশ্ীথগোপী- 

কশু দীন্তী রা রোগে পুফষরে স্ত্রী ইতি মেদিনী। ্ রোগে সুগদ্ধে চেতি বিশ: ॥ নীথে 

নীথে মযনানং জুতান। ইতি মন্ত্রে নীখশব্শ্যান্তে।দাত্তত্বং বাহুলকাৎ । নীথে নীখে স্তোত্রে 

স্তেতুধ ইতি নেদহঠাবাম্। রথ; পুমানবয়বে গ্তন্দনে বেতসেহপি চেতি মেদিনী। রথঃ স্তাৎ 

গ্দ্দনে কায়ে চয়ণে বেচসেহপি চেতি বিহ্ব । কাষ্ঠা দারুহরিদ্র।য়।ং কাল স্থান প্রকর্ষয়োহ ॥ 

স্থমনমাত্রে দিশি চ শ্রী দ|রুণি স্ন্পপুংসকমিতি মেদিনী ॥৪৩। অবে। ডুভৃঞ ধারপপোষণয়োঃ । 
অন্ভৃণে! ষজ্ঞবসানস্॥ ৪। উধষিকুধি। উধ দাহে। কুষনিকর্ষে। গৈশকে। খগতৌ। কোষ্ঠং 
কুক্ষিকুদগলযো2 : গাথা শোকে সংস্কতান্তভাষাক়ং শেববৃত্তয়োরিতি মেদিনী। অর্থোহভিধেয- 

রেবস্ প্রয়েজননিবৃত্তিঘিত্যমরঃ | শেখঃ শ্বযথুঃ 1 শু গতোৌ ॥ ৫1 সর্তেঃ। স্খতৌ।। সার্থেক 
বণিক্সমুহে স্তাদপি সম্পাতমাত্রকে ইতি মেদ্িনীবিশ্বপ্রকাশৌ। ॥৩। জু বৃ | জুবয়োহানৌ 
ক।দি। জ্ম্ দিবাদে। বৃঞ বরণে। জরকোহনরবিশেষ ইতি বেদভা ব্যম্। বরখ স্যাক্তমু হাণে 

রখগোপনবেশ্মনরিতি হেমচন্ত্রঃ ॥৭। পাত । প। পানে। তৃপ্লননতরণয়োঃ ৷ তুদ বাথনে। বচ 
পরিভাষণে। রিচির্* নিরেচনে । বিচির্ ক্ষরণে। খচ স্ততৌ। তুখোহগ্রাবপ্তরনে তুত্া নীলী নুশ্ৈ- 
লয়োরগীতি বিশ্ব 1, তৃখমপ্রনতেদে ত্ঠান্ীলী সুগ্দ্লয়োঃ স্্িয়াম্। সিকৃথে। ভক্তপুলাকে না মধুচ্ছিষ্টে 
নপুংসকমিতি মেদিনী ॥৮। অর্দেঃ। খ গতৌ। দ্রোবাচত্তে নিখ্খখং সঞ্চমিতি মন্ত্রে নিখধো 
হিংসেতি বেদভাব্যম্ ॥৯। নিশীথ। শীঙ্ ন্বপ্রে নিপূর্বঃ। পা পানে গোপুর্ববঃ।॥ ঘুমাস্তেতীত্বম্। 

১ কৃওহ্ পাতুর উত্তর এণু প্রতায় হয। যথা, করেণুঃ। হরেণুঃ অর্থাৎ 
গদ্ধদ্রবা। ২ হন, কুষ, নী, রম» কাশ ধাতুর উত্তর কৃথন্প্রতায় হয়। যথা, 
হথ: অর্থাৎ বিষপ্ন;। 'কুগ্ঠঃ। নীথো নেতা । রথঃ। কাষ্ঠম্। ৩ অবপূর্বক 
ভূঞ্ ধাতুর উত্তর কৃথন্ প্রত্যয় হয়। যথা, অববৃথঃ। ৪ উষ, কুষি, গা এবং 
অন্তি ধাতুর উত্তর থন্ প্রত্যয় হয়। ওষ্ঠ;। কোষ্ঠম্। গাথা । অর্থঃ । ৯৯৪৫ 
বলে শোথঃ । ৫ সর্তি ধাতুর উন্ুর থন্ প্রতায় হয় এবং শ্ি থন্ ণিৎসংক্ত 
ইয়। যথা, সার্থঃ অর্থাৎ সমৃহঃ। ৬ জ্ ও বৃঞ ধাতুর উত্তর ক 
প্রহীয় হয়। যণ1» জব্ধথম্ মাংস। বরূখো রথগুপ্তি। ৭ পা, তু, তুদ, 
*্চ, রিচ, সিচ ধাতুর উত্তুর থক্: প্রতায় হয়। বথা, পীথো, রবিত্বর্ধেষ পীথম্। 
পতীর্থং শাস্ত্রাধ্বরক্ষেত্রোপায়োপাধঢায়মন্িযু। অবতারর্ষিজুষ্টাস্তঃ স্ত্রীরজঃ রঃ চ বিশ্রুত্ম্” 
ইতি" বিশ্বঃ। তুখো অধি;॥ উকৃথং সামভেদং | রিকথং ধনম্। ' বাহুপক 
বলে খচ ধাতুর উত্তরও থক্ প্রায় হয়। ***রক্শমকথং ধনং রি সিক্থং 



বঁদন্তে উপাদয়ঃ | ৫৭১ 

থাবনথাঃ 4 নিশীথোহদ্ধরাত্রঃ রাত্রিমাত্রঞ্চ। গপ্রোপীথং তীর্থম। অবগথঃ 

প্রাতঃক্াতং॥ ১০ গশ্চোদি । উদগীথঃ সান্গে! ভাগবিশেষ£। ১১ সমীণঃ। 

সমিথেঠ বহিঃ সংগ্রামশ্চ । ১২ তিথ পৃষ্ঠ গৃথ যুখ প্রাথাঃ। তিজের্জলোপঃ । 
ভিথোহনলঞ কামশ্চ। প্ৃষ্ঠটম্। গুথং বিষ্ঠা । যুথং সমূহঃ । “্রাথমন্ত্র 
তুরঙ্গান্তে প্রোথঃ প্রশ্থিত উচ্যতে”। ১৩ স্ফায়িতঞ্চিঞ্চিশকিক্ষিপিক্ষুদিস্থপি- 
তৃপিদৃপিবন্দ্যুন্দিশ্বিতিবৃত্যজিনীপদিমদিমুদিখিদিছিদিভিদিমন্দিচন্দিদহিদসিদ- 
স্তিবসিবাশিশীঙ্হসিসিধিশুভিভ্যো রকু। দ্বাত্রিংশন্ত্যে রক্ স্যাঁ। বলি 
যলোপঃ। স্ফারম্। ন্যঙ্কাদিত্বা কুত্বম। তক্রমূ। বক্রম্। শক্রঃ। 

গাঙ গতো। | অবপুর্দন্ত ধাতোঃ হুম্বত্রম্ | নিশীথস্তব পুমানর্ধারাত্রে স্যাপ্রাত্রিমাত্রকে ইতি 
মেদিনী । প্রতিতাঞ্চগমধ্বরমিতি মন্ত্রে গ্রোপীথঃ সোমপানমিতি বেদভাষাম্ । তীর্থ(মতি তু 
বৃত্তিকার$॥ ১*। গশ্চোরি। উদ্ি উপপ্ে গে শবে ইত্যম্মাৎ থক ॥ ১১। সমি। ইপ্গতাবস্ম।ৎ সমি 
উপপদে থক্ । সমিথশব: সংগ্রাষপর্যায়েযু বৈদিকনিঘণ্টে। পঠিতঃ | শ্রিয়ে জাত ইতি মস্ত 
সমিখাঃ যুদ্ধানীতি বেদভষ্যে তচ্চ যুক্তমেব সম্যগেতি জয়ার্থমত্রেতি বুৎপত্তেঃ। সম্পূর্বন্যেণঃ 
ক্িল্নাদাস্ত্য লোকেহপি যুদ্ধার্থত্বদর্শন।চ্চ । উক্তং হামরেণ সমিতা।জিলমিদ্যুধ ইতি ॥ ১২। তিথপৃষ্ঠ। 
তিজ নিশানে। পৃথধু সেচনে। গু পুরীষোৎসর্গে॥ যু মিশ্রণে । প্রুঙু গ্রতৌ । এতে খক্প্রত্যয়স্ত! 
বিপাতান্তে। পৃস্ত চরমং তনোরিতামরঃ 1 পৃঠঞ্চরমসাত্রেহপি দেহস্তাবয়বাস্তরে ইতি ষেদিনী। 
স্তেঃভ্রবিশেষেহপি পৃষ্ঠম্ | পৃষ্টেম্তবত ইত্যাদৌ তথ। নিণয়।ৎ। গৃথমিতি॥। নিপাতনাদ্দীর্ঘঃ । এবং 
যুবেহপি । যুখ তির্যাক্মমুহেহপি বুন্দমাত্রেছপি ভাবিতমিতি বিশ্ব: । যুখং তদগ্রসরগর্বিতকৃষ্সারমিতি 
রধুঃ। প্রোথঙিতি । নিপাতনাদ্গুণঃ । প্রোথোহস্ত্রী হয়ঘে।ণায়াং ন! কট্যামধকগে ভিঘিতি মেদিনী ॥ 
5৩। সশ্ফায়িতঞ্ি । স্ফায়ী বৃদ্ধ ো। তঝ্ু সঙ্কোচনে। বধু প্রলম্তনে । শকৃষ শো । ক্ষিপ প্রেরণে। 
ক্ষুদির সম্পেষণে | স্যপ্ন* গতৌ। তৃপ শ্রীণনে। দৃপ হর্মোচনয়োঃ | বদি অভিযাঁদনস্ততোঃ ॥ উন্দী 
ক্লেদনে। শ্িতা বর্ণে । বৃতু বর্ততে । অজ গতিক্ষেপণয়োঃ ৷ লীঞ প্রীপণে । পদ গতৌ। মদীহর্ষে। শ্বিদ 
দৈন্তে | ছিদির্ দ্বৈধীকরণে। ভিদ্দির্ বিদারণে। মদি স্্রতৌ। চি আহল।দনে। দহ ভল্মীকরণে। দস 
উপক্ষেপে । দড়ু দস্তনে। বসনিবাসে। বাশূু শব্দে। শীঙ্ন্বপ্রে। হসেহসনে। যিধ গত্যাম্। 
শুত দীপ্তো। দ্বাত্রিংশৎ। ইতি। দশপ।দ্যান্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ উক্তাঃ। দস্তিবহিবসীতি পঠিত্ব! বহ্ প্রপণে। উহঃ 
অনভু।নিত্দাহরধাৎ। মাধবোহপ্যেবষ্। স্ফারমিতি। নেডুশি কৃতীতি নেট। বলি যলে।পঃ। 

অন্নমূ ।৮ নির্পুর্বক খ ধাতুর উত্তর থক্ প্রতায় হয়। যথা, নিখধিং সাম।৯ 
নিশীথ, গোপীথ, 'অবগথ এই তিনটা পদ নিপাঁতন সিদ্ধ। নিশীথে। অর্দরাত্রঃ 
রাত্রিমাত্রঞথ | গোপীথং তীর্থম্ । নী প্রাতঃন্াতঃ | ১০ উৎপুর্বক 
থাতুর উত্তর থক্. প্রত্যন্স হয়্। » উদর্গী: সামের ভাগবিশেষ । ১১ সম্পূরক 
ট্ণ ধাতুর , উত্তর এক্ প্রতায় টি হথা, সমিথঃ বহি ও সংগ্রাম | ১২ তিগ, 
ষ্ঠ, গৃথ, ব্থ” প্রোথ এই কয়টা শব থক প্রত্যয়াস্ত নিপাতনসিদ্ধ।॥ তিজ্ঞ ধাতুর 
গ্রীরের * লোপ হইবে। তিথঃ অনল ও কাম। পৃষ্ঠম্। গৃথং ঝিষ্ঠা। *বুখং 
দমুহঃ ৷ প্রোণমন্ত্ী তুরঙ্গান্ডে গ্রোথ“ প্রস্থিত উচাতে ।+১৩ স্কায়ি, তঞ্চি, বঞ্চি, 



সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

শ্িপ্রম। ক্ুদ্ঃ | স্প্রশ্চজ্রঃ | তৃপ্রঃ পুরোডাশঃ। দৃপ্রো বলবান্! বস্ত্রঃ 
পজপঃ। উন্দা উন্দো জলচরঃ। শ্িত্রং কুষ্ঠম্। “বৃত্রে। রিপো ধবনৌ ধ্বাস্তে 
শৈলে ঢচন্ষে চ দানবে। অজেবাঁ। বীরঃ। নীরম্্। পন্দ্রো গ্রাম; মন্দ্রে। 
»ন? দেশন্ডেদশ্চ। খুদ্রা প্রত্যয়কারিণী। খিদ্রোে রোগে দরিদ্রশ্চ ) 

চিদৃন। ভিদ" বঙজম্। মন্দ্রঃ। চক্দ্রঃ | পচাদ্যচি চন্দোহপি ॥। পহিমাংগু- 

“্চন্দমাশ্চন্দঃ শশী চন্দো হিমছ্যতিঃ৮ | দহ্রোহগ্রিঃ। দঅওঃ স্বর্বেবদ্যঃ 
দপ্ছ সমুদ সভা 1 বসেঃ সম্প্রসারণে । 

5৭৪ ।  ন রপরস্থপিস্থজিস্পৃশিস্পৃহিসবনাদীনাম্ । 
৮1৩1 ১১০ । 

পন্য সকারগ্য স্যপ্যাদীনাং সবনাদীনাঞ্চ মুপ্ধন্তো ন স্যাৎু। 

হি প্প্ত; গ্রাতিষিধ্যত ইতি বৃত্তিভূয়োহভিপ্রায়।। তেন 

৭12 ব্যাং পুসি বিকট কবকা।দেশ্ বুদ্ধদে ইতি মেদিনী। তক্রং হ্যদশ্বিন্মথিতং পাদা হবপ্ধান্তু 

নন বভাসনঠ বক গাজ্জটিলে আরে পুউন্েদে শনৈশ্চরে ইতি বিশ্বঃ। শক্রঃ পুঅন্ 
বপাতে বাজ নহি নেদ্দিনী । কু হ্যাদধমক্র,রকৃপণ!লেযু বাচাবদিতি মেদিনী। 
কপহ পাহাশ উট ন তুঁপা উপবাচনমিতি খুস্তে বেদতাধ্যকারৈরিখং ব্যাখ্যাতং প্রকৃতশুত্রে 
"মদন বিগ রত ) $ হপ্রমাজ্যং কাষ্ঠং চেতুযুক্তম্। তৃপ্রং ছঃখমিতি সুব্ধাতুবৃতে! 
সাধন, হি্ষাং রিভশতি। ক্যছ্া(তির্রিতাস্তং শবকার্ণবঃং । দল্ততি রোগান্ ক্ষিপতীতি দশরঃ 
শানহশ্ুনীহতেে হস্ত দিন) দস; খরে চাক্ষিনয়োরিতি বিশ্বঃ। শালিবসীতি প্রাপ্তমপি 

নতি এনব অনিল ভলিয়া ভতি মন্ত্রে বত্বাভাবঃ সিদ্ধ: | মাধবস্য বৃত্তিগ্রস্থানুরোধেন 

বাহঙনকাদহ বানি সা উত্তো বুষে ছ কিরণে উল্রাজ্জুন্থাপচিন্রয়োরিতি মেঙিনী.। 

মইরা চজষা পাকিশ্া খাতা ৯ শৃঙ্গিণতামরঃ। বাশ্রো। না দিবসে ক্্রীবং মন্দিরে চ চতুষ্পথে 
হাত মেন 1 শাখা! বাসওপক্িণেরিভি কেচিৎ ॥ ম[ধবেন তু বাশ্রেব বিছ্যাম্সিমতীতি 
ওামগে শ্যু প্িষ্হক্তণী দঘনুপতেতিভ ব্যাখ্যাতস্॥  শুভ্রং স্ত।দত্রকে ক্লীবযুদ্দীপ্তশুরুয়েস্ত্রিধিতি 

শাঁকি, ক্ষিপি, শ্রদি, শপি, ঠপি, দুপি, বন্দি, উন্দি, শ্বিতি, বৃ, ত্যজি, নী, পি, 
মাদ, মদি, খিদি, ছিদি, ভিদি, মন্দি, চন্দি, দহি, দসি, দস্তি, বলি, বাঁশি, শীঙ্, 
সি, শাবি ও শ্ভি এই ৩স্টা ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় হয়। বল্ পরে থাকিলে 

খকারেদ গোগ্ হয়! স্কারম্। স্ঙ্কার্দিগণ মধ্যস্থ বলিয়। তাহার কুত্ব হয়। তক্রম্্। 
বরই: শত) ক্ষিপ্রহ্ ॥ দ্রঃ স্যপ্রঃ চক্ছঃ। ভৃপ্রঃ পুরোড়াশঃ । দৃ্ো। 

বলবান্। বন্দ, পুজ্কঃ)  উন্দী ধাতু। উজ্মো জলচরঃ। শ্িত্রং কুষ্ঠম্। বুত্রে! অর্থাৎ 
শক, ধ্বনি, ধর্বাস্ত, শৈল, চক্র, দানৰ । অজ ধাতুর স্থানে বী আদেশ হয় এবং 
৩২্পরে রক ও তায় হয়। বাগ; | নীরম্।  পড্রঃ গ্রান্সঃ। দ্রঃ হর্ষ ও দেশবিশেধ । 
বট পভযারকািনা । খিদ্রেট কাগ বিশেষ, ্ . দরিদ্র । ছিদ্রম। তিজ্রং বজস্। 



কৃটন্তে উপাদয়ঃ। ৫৭৩ 

শাসিধঙীতি প্রাপ্তমপি ন। উজ্জো রশ্মিং। উত্রধ গৌঃ. বাশ্রো দিঝসঃ ॥ 
বাশ্রং মন্দিরম্। শীরোহজগরঃ। হতে মুর্খ; । সিধঃ সাধুঃ। শুভম্ 1 
মুসেরব্ত। মুআ্রম ৷, বানুলকাদ্ অশ্রু | ১৪ চকিরম্যোরুচ্চোপধায়াঃ। 

চক্রমক্্্রব্যম্প। রুআো২রুণঃ | ১৫ বৌ কসেঃ। বিকুত্রশ্ন্দঃ | ১৬ অমি- 
তম্যোদীর্ঘশ্চ । আম্মম্ । তাআ্ম্ । ১৭ নিন্দের্লোপশ্চ | নিজ্রা। ১৮ 

অর্দেদীর্ঘশ্চ । আর্রম্ । ১৯ শুচের্দশ্চ । শুদ্রঃ । ২০ ছুরীণো লোপশ্চ। 
দুঃখেনেয়তে প্রাপ্ত ইতি দূরম্ । ২১ কৃতেশ্ছঃ ক্র, চ। কৃচ্ছবম্। 
ক্রুরঃ । ২২ রোদে শিলুক চ। রোদয়তীতি রুদ্রঃ । বনহুলমন্যাত্রাপি 

এন 

মেদিনী। মুশ্রমিতি]। মুস খওনে 7 ১৪। চকি। ইজ রমু ত্রীড়ায়াস্। চুত্রস্ত্ক্নেইয্নবেতসে 

চুণী চাঙ্গেরিকায়াং হ্ত।ছক্ষায্নে চুক্রমিধ্যত ইতি বিশ্ব: ॥১৫। বৌ কসেঃ। কস গত বিপুর্ববাদম্ম।প্রক 
স্যাছুত্বং চোপধায়াঃ ॥ ১৬। অমি। অম গত্যাদিযু। তমু কাঙ্ষায়াম। অভ্াং রক্ স্তাহুপধায়। 

দীর্ঘশ্চ ॥ ১৭। নিন্দেঃ | পিদি কুৎসায়াম্ ॥ ১৮। অর্দেঃ। আর্দ গতৌ। আর্দ্র! নক্ষব্রভেদে শ্তাৎ স্্রিয়াং 

ক্িশ্নেহভিধেয়বদ্দিতি মেদিনী ॥ ১৯ | শুচেঃ। শুচ শোকে-অশ্মাদ্রক দশ্চান্ত।দেশং ৷ ধাতোদীর্ঘশ্চ। 

শৃদ্রো। বৃধলঃ | অহর্থরে তব শৃত্রেতি শ্রুতৌ রূচের্বাধাদ্ যোগ এব পুরন্কতঃ। তথ চোত্তরতন্ত্রে 

ভগবতা ব্যাসেন শৃত্রিতম্। শুগহ্য তদনাদরশ্রবণদিতি ॥ ২*।॥ ছুরীণো। হইপ্ গতাবিতাম্মাহুরুূপপদে 

রক হ্াদ্ধ।তোলোপশ্চ। রোরীতি রেফন্ত লোপে ঢুলোপ ইতি দীর্ঘঃ ॥ ১১। কৃতেঃ। কৃতী চ্ছেদন- 

ইত্যন্মাদ্রক্ স্তাচ্ছক্র, ইত্যেতাবাদেশৌ। চ স্তঃ । ছত্স্তা্তাদেশঃ | ক্র, ত্বনেকাল্ত্বাৎ সর্বন্তাদেশঃ | 

বচ্ছমাখা।তমাভীলে পাপসন্তাপনাদিনোরিতি বিশমেদিন্টে। । ন্াৎ কষ্টং কৃচ্ছমাভীলমিতামর2। 
ক্ররস্ত কুটিলে ঘোরে নৃশংসে চাতিধেয়বদিতি বিশঃ । নৃশংসো! ধাতুকঃ, ব্রুরঃ প্রায়ে। ধৃত্তস্ত 
ঝঞ্ক ইতামরঃ ৪8 ২২। রেদেঃ। রুদির্ অশ্রবিমোনে প্যস্তাদশ্মান্রক পেশ্চ লুক্ ণেরনিটাতি লোপে 

মন্্রঃ | চন্দ্রঃ। পচাদিত্ব হেতু চন্দঃ পদ হয়। “হিমাংশুশ্চজ্রমাশ্চন্্রঃ শশী চনে 
হিমহ্যতি:” ৷ দহ! অর্থাৎ অগ্নিঃ | দত্ত: প্বর্বৈদযঃ | দব্ভ্রঃ সমুদ্রঃ শ্বল্পঞ্। বস ধাতুর 
সম্প্রসারণ হয়। 

২৭৩। রকারের পরস্থিত যে স্যপ্যা্দি এবং সনদ ধাতুর সকার তাহা 
মুর্ধন্য হয় না। “পুর্ববপদাৎ” এই সুত্র ম্পরণ করিদেন অর্থাৎ এই সুত্র প্রাপ্তি 

হইয়াছিল, এখন তাহার প্রতিষেধ করিতেছেন। এই বৃত্তি পুনর্বার হইবে, এই অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিতেছে । সেই হেতু “শাসিবসি” এই হ্যত্রের প্রাপ্তি হইত কিন্ত তাহ! 

হইবে নাঁ। উত্তরঃ রশ্মিঃ। উত্তরা গৌঃ। বাশ্রো দিবসং। বাশ্রং মন্দিরম্ । 
লীরোহজগরঃ | হত্রো মুর্খঃ। সিঞঃ সাধু:। শুত্রম্। মুষ ধাতুর উত্তর রক্কৃ 
আদেশ ,হয়। মুত্রম্। বাহুলক হেতু অশ্রু 1১৪ চকি গু রমি ধাতুর উত্তর 
রক্ প্রতায়ও হয় এবং উপধার স্থানে উকার হয়। যথা, চুক্রং অন্নন্্ব্যম্। রুজে। 
অরুণঃ ৭। ১৫ বিপুর্বক কল ধাতুর উত্তর রক্ প্রতায় হয়। বিকুলপঃ চন্দ্র: । ১৬ 
অমি ও তন্মি ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় হয় এবং পূর্বস্বরের দীর্ঘ হয়। আত্রম্। 
তাত্ত্রম্। ১৭ নিন্দি ধাতুর নকারের' £জোপ হয় এবং রক্'প্রত্যর় হর়। সিত্রা। ১৮ 



৫৭৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী ৷ 

সং্ঞ।ছন্দসোঃ | - শিলুগ্গাত্যেব | পবান্তি পর্ণশুযো বাতা -স্তত 
পর্ণমুচোহপরে”। ২৩ জোরী চ । জারোহণুঃ। জ্যশ্চেত্যেকে । ২৪ 

তু পুগন্তথেতি গুণং স্।দিতি শিলুক্ চেতুক্তম্। রোদয়তীতি গ্দ্র ইতি। নম্েং সোহরোদীদা- 
দরে।দীতদ্রদ্রহ্য রুদ্রত্বমিতি শ্রতা। সহ বিরোধোহত্র ্যাদিতি চেদ্ অব্রাহঃ। করি কৃাদাত 

হত্ানুরোধেন শঙ্ভুরিতাত্র শল্তালয়তীতান্তর্ভাবি তণার্থত। বথখ! স্ত্রীক্রিয়তে অরোদীদিতাত্রপ্যন্ত- 
ভাবিতণ্র্থতায়।ং স্বীঞতাযাং রোদপনং কারিতবানিতার্থলাভ।ন্লাস্তি শ্রতিবিরেধঃ। নচ দেবৈরগ্রো 
বামং বন স্থাপিতং তচ্চ ধনে। দেবৈর্ধাচিতং চেদশ্রিস্ত রোদনং কৃতধানিতি সোহরোদীদিত্যাদি- 

শ্রুত্র্থা দিহান্তর্তাবিতণ্যর্থকলপনং ন সম্ভবতীতি শ্রুতিবিরোধস্বপরিহ।য্য এবেতি বাচাম্। দেবৈঃ 

গ্বাপিতং বামং বস্তু দেবেভোইগিনা ন দত্তং চেদ্দেব। এব রোদনং কুতবস্তঃ। অগ্রিস্কতমদত্ব। 

রোদনং কারিতবানিত্যির্থকল্পনায়াঃ সম্ভবাৎ । অথবা! অগ্রৌ প্রযুজ্যমানরুদ্রশব্বহ্ত রোদিতীতি 
রুদ্র ইত্যেবার্থোহস্ত পরস্ত ব্রহ্মবিষুরুদ্র ইতি ব্যবহ্ীয়মাণে! যে। রুদ্রস্তদ্ব(চকরুদ্রশব্দন্ত রোদেরিতুযু 
ণদিসতানুরেধেন রোদয়তীতি রুদ্র ইত্যোবার্থকলপনায়াং বাধকাভাবাৎ শ্রুতিবিরোধোহত্র 
নাক্তোবেতি । অন্যরগীতি | ধাত্বস্তরাৎ প্রতায়াস্তরেহপি খেলু'গিতার্থঃ । সংজ্ঞায়।মুদাহরণং 
ংহয়তি বর্ধরতি প্রজ।ঃ ব্রঙ্গা শং স্থখং ভাবয়তি শভুরিতাদি। ছন্দসি তু বুধু বৃদ্ধো বর্ধন্ত ত। 

সুুতয়ঃ বর্ধয়ন্তীতার্থঃ। ব ইমা জঙান। জনী প্রাছুর্তাবে লিটি রূপম্। জনয়।মাসেঠার্থঃ। 
ইহ পলি পরতঃ অত উপধায়! ইতি বৃদ্ধিভবত্যেব জনিবধোশ্চেতি নিবেধন্ত চিপি ফঞ্িতি শিতি 

কিতি চ শ্বীকারাৎ। ন চ শিলোগে লতি প্রতায়াস্তত্ব!ৎ কাস্প্রত্যয়দিত্যাম্ শ্ঞাদিতি বাচ্যম্। 
অস্ত্র ইতি পর্ধ,াদাসাদামোহপ্রসত্তেঃ কান্তনেকাচ ইতি বার্তিকেন তু আম্শঙ্ক। ছরপাত্তৈব। লিটি 
শিলেপে সম্যনেকাচ্যাভ)বাৎ। লন্গু পলি পেরনিটাতা নিভা দাবার্ধধাতুকে শিলোপে জঙজানেতি 
রূপং সিদ্ষমিতি কিমনেন লুক্যুদাহরণেনেতি চেন্সৈবম্ ।* ণিলোপে সতি জনীজ্ব্রুত্থরগ্রাহমস্তাশ্চেতি 

শো মিন্বে মিতো! হপ্বঃ০ন্তাৎ প্রত্যয়লক্ষণন্তায়েন ণিপরত্বসম্ভবাৎ। ততশ্চ জজনেতি স্ান্নুকি সতি 
তু শ্রত্যর়লক্ষণন্তার়ে। ন প্রবর্তত ইতি মিত্বাভাবাদিষ্টংই সিধ্যভি বাহুলকাদসংজ্ঞ।ছন্দসোর[প 

কচিস্তবতীত্যাশয়েনোদাহরতি ॥ বাস্তীতাদি পণানি শোবয়ন্তীতি পর্ণশুষঃ । পরণ্ণানি মোচয়স্তীতি 
পর্ণমুচঃ ॥২৩। জোরীচ( জু গতৌ। সৌত্রোহম্মান্রক্ ঈকারশ্চানস্তাদেশঃ। জীরঃ খঙ্গে বশিগ্দ্রবো 
ইতি বিশ্বং। জীরস্ত জরণে খঙ্গে ইতি মেদিনী। জ্যশ্চেতি। জা! বয়েহানে। অন্মাদ্রক । প্রহিজ্যেতি 
সন্প্রসারণং পূর্ববরূপস্। হুল ইতি দীর্ঘঃ। একে ইতি। মুখা! ইতার্থঃ। তথ। চ ন ধাতুলোপ 
ইতি লুচত্র জীবেরদানুগিতান্ত প্রভাধ্যানার্থং নৈতজ্ত্রীবে রূপং কিন্ত রকি জা! সম্প্রসারণমিতি 

ভাযষো উত্তম 8২৪) সুহ্ধা । বুঞ্ অভিষবে । বু প্রাণিগর্ভবিমোচনে । ভূধাঞঃ ধারণাদৌ । গধূ 

জতিকাকঞ্জায়াম্। সুরা চষধকমদ্যয়োঃ | পুংলিঙ্গজিধিবেশে হ্চাদিতি মেদিনী। নুরে! দেকে হুর! 

অর্দ ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্তায্স হয় এবং পূর্বস্বরের দীর্ঘ হয়। আর্দ্রম্ | ১৯ 
শুঢ ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় হয় এবং চকার স্থানে দকার হয়। শূদ্রঃ। ২* ছব্ 
শব্দ গুপৃর্বক ইপ ধাতুর উত্তর রক্. প্রায় হয় এবং ইণ ধাতুর লোপ হয়। 
ছুঃখেন ঈয়তে প্রাপাতে ইতি দূরম্ । ২১ কৃত ধাতুর উত্তর রক প্রতায় হয় এবং চ্ছ 
আদেশ এবং ৪ক্র, আদেশ হয়। কৃচ্ছম্। ক্রুরং ২২ রুদ ধাতুর*্উত্তর রকৃ 
প্রতায় হয় এবং ণির লুক হয়। রোদয়তি ইতি রুদ্র: । হজ্ঞা ও ছন্দ: তিগ্স. অন্তত্রও 
ণির লুক্ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। ষাঁয়।....*বাস্তিদ্ণগুষো" বাতান্ততঃ পর্ণসুচো- 



কৃদন্তে উপাদয়ঃ | ৫৭৫ 

্বসৃধাগ'ধিত্যঃ ক্রন্। স্থুরঃ। সুরঃ। ধীরঃ। গৃষধঃ। ২৫ শুসিচিমীনাং 

দার্ঘশ্চ। শুঃ সৌব্রঃ। শুরঃ। সীরম্। চীরম্। মীরঃ সমুদ্রঃ। ২৬ বাবিষ্ধেঃ ॥ 
বাখং বিমলম্ । ২৭ বৃধিবপিভ্যাং রন্। বরং চম্ম। বপ্রঃ প্রাকারঃ। ২৮ 

ঝজ্েন্দাগ্রবজবিপ্রকুত্রক্ষুরখুরতদ্রো গ্রভেরভেলশুক্রশুর্লগৌরবন্ররোমালাঃ 1 
রন্নন্তা উনবিংশতিঃ। নিপাতনাদু গুণাভাবঃ। খাড্ো নায়কঃ। ইদ্ি 
ইন্দঃ। অঙ্গের্লোপঃ।॥ অগ্রম্। প্বজ্রোহস্ত্রী হীরকে পবৌ”। ডুবপ্ 
উপধায়া ইন্বম্। বিপ্রঃ। কুম্বিচুন্দ্যোর্লোপঃ । কুব্রমরণ্যম্। চুত্রং 
মুখম্। শ্কুর বিলেখনে রেফলোপঃ। অগুণঃ। ক্ষুরঃ। খুর ছেদনে রলোপো। 

সি পপ পা ++ ৩৮ ও এ.» সহ তো জজ 

মদ রি স্বর কচিদিতি বিশ্ব: 1 স্থবতি প্রেরয়তি কর্মণি লে।কমিতি শুরং শুর্ধাঃ। সুর 
শুাম([দতায ইত্যমরঃ | ধীরো ধেধাঙ্থিতে শ্বৈরে বুধে ক্লীবস্ত কুঙ্কুমে। স্ত্রিয়।ং আবণতুল্য।য়ামিতি 

মেদিনী। গৃথ্ঃ খগান্তরে পুংসি বাচালিঙ্গোখ লুন্ধফে ইতি ৪8২৫1 শুপিচি । শু গতো। 
ইাষঞ্ বন্ধনে । চিএ চয়নে । ডুমিঞ প্রক্ষেপণে | এত্যঃ কন্ এবাং দীর্ঘন্বঝ ॥ শুরঃ সাদ যাদবে ভটে 
ইতি মেদিনী। শুরশ্চারুতটে নুর্য্যে ইতি বিশ্বহেমচন্ট্রো। সীরোহর্কহলয়োঃ পুংসি চীরী ঝিলাং 
নপুংসকে গোস্তনে বস্ত্রভেদে চ রেখালেখনভডেদয়োরিতি মেদ্িনী। চীরস্ত গোস্তনে বস্ত্রে চূড়ায়! 

মীনকেহপি চ। চীরী কুচ্ছারিক।ঝিল্যোরিতি বিশ্বং ॥ ২৬। বাবিন্ধেঃ। ক্রিইন্ধী দীপ্তে। বিপুর্ববাদস্মাৎ 
ক্রন। অন্রিদিতামিতি নলোপঃ । বীধ্রস্ত বিমলাস্বকমিতি বিশেব্যনিদ্বেংমরত ॥২৭। বুৃধি। 
বুধু বৃদ্ধৌ । ডুবপ্.বীজসস্তানে। বপ্রঃ পিতরি কেদারে বপ্রঃ প্রাকাররে।ধসে!রিতি ধরপিরস্তিদেৰো । 
বপ্রঃ সাতে পুমানস্ত্রী বেণুক্ষেত্রচয়ে তটে ইতি মেদিনী 8২৮ খজ্েত্্রগ্র। খজু গতিম্থানাদিযু $ 

ইদি পরমৈষ্বর্যে | অগি গতৌ। বজ গতৌ। ডুবপ্ বীঙ্গসন্তানে। কুবি আচ্ছ।দনে। চুবি বক্রসংযে।গে। 
ভদ্দি কলাপে। শুচ শোকে । গুঙ অব্ক্তে শবে । অণ্গতৌ। নায়ক ইতি। খন্রাখঃ পৃঠিভিরগ্বরীফ 
হতি মস্ত ধজু। গতিমস্তোহশ্া যন্ত স খজ্সখখ ইতি বেদভাব্যম । ইত্রঃ শচীপতা বস্তরাত্মন্ত।" 
দিত্যযোগয়েরিতি বিশ্ক। অগ্রং পুরস্তাছুপরি পরিমাণে পলহ্য চ আলম্বনে সমূহে চ প্রার়ে 
হৎ পুন্রপুংসকমূ। আধকে চ প্রধানে চ প্রথমে চাভিধেয়বদিতি মেদিনী। ক্ষুরো, লে।মজ্ছেদ কঃ 

ইপরে*। ₹৩ জু ধাতুর উত্তর রক্ প্রতায় এবং উকারের স্থানে ঈকার হয়। 
ধা, জীরঃ অর্থাৎ অণুঃ। জ্য আদেশ হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন । ২৪ সু, সু 
ধা, গৃধি ধাতুর উত্তর ক্রন্ প্রত্যয় হয়। স্থরঃ। সুরঃ । ধীরঃ। গৃধঃ॥ ২৫ 

শু, সি, চি, মি ধাতুর উত্তর রক প্রত্যয় হয়। শু ঝাতু সৌত্র। শুরঃ। সীরম্। 
চীরম্। মীরঃ সমুদ্রঃ । ২৬ বিদ্ধ ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় এবং ইকারের 
স্থানে ঈকার হয় এবং নকারের লোপ হয়। বীর বিমলম্ | ২৭ বুধ ও বি 
ধাতুর উত্তর রন্ প্রতায় হয়। কর চর্ব। বপ্রঃ প্রাকারঃ । ২৮ খজ্ি, ইন্দ্র, 
অগ্র, বন্ধ, লিপ, কবর, চুর, ক্ষুর, খুর, ভদ্র, উগ্র, তের, ভেল, শুক্র, শুক্লু, গৌর, 
বনু, ইত্সা, মালা এই উনবিংশতি রন্ প্রত্যপ্নাস্ত শব্দ নিপাঁতনে সিদ্ধ' হয়। নিপাঁ- 
তনে গুণ হয় না। যথা, খমূজা নায়কঃ। ইদি উত্্রঃ। অঙ্গ ধাতুর নকারের লোপ 
হয়। অগ্রম | “অজাহম্ী ীককে পনৌত | ঝপ পাতুনল উপপার স্থানে ইকারু হয়। 



৫৭৬ সিচ্ধান্তকৌমুদী। 

গুণাভাবশ্চ । খুর2। ভন্দৈর্নলোপঃ । ভদ্রম্। উচ সমবায়ে। চহ্া গঠ। 

উগ্নঃ। পঞ্রিভী। ভেরী। পক্ষে লঃ। ভেলো জলতরণদ্রব্যম। শুচেশ্চস্য 

কঃ। শুক্রঃ। পক্ষে লঃ। শুক্লঃ। গুহ বৃদ্ধিঃ। “গৌরোহরুণে সিতে পীতে। 
বন সন্তক্তৌ। বনো বিভাগী। ইণো গুগাভাবঃ | “ইর!। মদ্যে চ বারিশি” । 
ম! মানে। মাল।। ২৯ সমি কসে উকন্। কস গতো। সম্যক্কসব্তি পালয়স্ডে জন 
অন্মাদিতি সঙ্বন্থুকো দুর্জনঃ! অস্থিরশ্চ 1 ৩০ পচিনশোণুকিন্ কনুমৌ চ। 

পচেঃ কঃ। পাকুকঃ সুপকারঃ। নশেনুর্ম। নংশুকঃ। ৩১ ভিয়ঃ ক্রুকন্। 

্ষর: স্টাচ্ছেপনদ্রবো কোকিলাক্ষে চ গ্রোক্ষুরে ইতি বিশ্বমেদিষ্ঠৌ। খুরঃ কোলদলে শফে ইতি 
মেদিনী। মদ্রঃ শিবে খঞ্জরীটে বৃষমেরূকদম্থকে করিজাতিবিশেষে না ক্লীবং মঙ্গলমুন্তয়োরিতি 
চ। উগ্র: গুর্বাঙ্গতে ক্ষত্রাদ্রদ্রে পু'সি ত্রিষুখকটে স্থ্রীবচাক্ষুদ্রয়েরিতি মেদিলী। ভেরীতি। 
গৌর দিত্ব(ন্তীষ্। ভেরী স্ত্রী ছুন্দুভিঃ পুমানিত্যমরং। ভেলঃ প্লবে ভীলকে 5 নিবু'দ্ধিমুমিভেদয়োরিতি 
বিশ্বঃ। ভেলঃ প্লবে মণৌ পুংসি ভীরাবজ্ঞে চ বাচাবদিতি । শুক্র স্ঠান্তার্গবে জোষ্ঠমাসে 
বৈশ্বানরে পুষান্ রেতোহইক্ষিরগতিদোঠ ক্লীনং শুরে। যোগাস্তরে সিতে নপুংসকস্ত রঞ্জতে ইতি চ। 

গৌর: পীতেহরুণে শ্থেতে বিশুদ্ধেখপ্যতিধেয়বৎ। না শ্থেতস্ধপে চক্রে ন ছ্বয়োঃ পগ্মকেলরে গোরা 
ত্বসংজ।তরজ: বন্যা শঙ্করভার্ধ্যক্পোঃ । রোচনে রজনী পিঙ্গাপ্রিযঙ্কুবনূধান্য চ। আপগায়। বিশেষেহপি 
ঘাদসাং পতিষোধিতীতি চ মেদ্বিনী । নরদীতেদে চ গৌরী শা বরুণন্ক চ যোষিতীতি বিশ্বঃং। 
অষ্টবর্ধ। তু যব দত্ত শ্রুতশীলসমন্থিতে । সা গৌরী তৃৎহথতো যন্ত্র স গৌরঃ পরিকার্তিত ইতি 
তঙ্মাওপুরাণে। এতেন গৌরঃ শুচ্যাচারঃ ইতাদি ভাষাং বাখ্াতম্। ইরা ভূ বাক স্রাপি 
ভাদিভামরঃ। মালেতি । প্রতায়র়েফন্ত জত্বম্ | মালং ক্ষেত্রে স্িয়াং পঙ্ছাত্রজোর্জাতাস্রে 

পুমানি/তি মেদিনী৭ মালং ক্ষেত্রেংজিনে মাল! পুষ্পাদিদামনীতি বিশ্বঃ॥ মালমুন্রততৃতলমিতুৎপল. | 
ক্ষেত্রমারুহা “মালমিতি মেঘদূতঃ । মশিপূর্ধবোহয়মর্থ।ভ্তরে রব: । মশিমালা স্থিত হারে স্ত্রীণাং 

ছত্তক্ষতান্তরে ইতি বিশ্বঃ ॥২৯। সমি কস । সন্কন্থকে। স্থির ইতি বিশেষ্যনিত্েহমরহ ॥ ৩০। 
পচিনশো:। ডুপচষ, পাকে । ণশ অদর্শনে। আত্যাং ধুকন্ প্রতায়ঃ শ্।ৎ। পক্ষা রে বৃদ্ধ । 

বিগ্রঃ। কুদ্ধি ও চুন্ব ধাতুর নকারের লোপ হয়। কুব্রং অরণ্যম্। বুত্রং মুখম। 
ক্ষুরঃ। খুর ধাতু ছের্দনে। রকারের পোপ ও গুণাভাব নিপাতনে হুয়। খুরং । 
ভন্দ ধাতুর নকারের লোপ হয়। ভদ্রম্। উচ ধাতু সমবায়ে। চ স্থানে গ হয়। 
উগ্রঃ। প্রিভী। ভেরী। বিকল্প পক্ষে ল হয়। ভেলো জলতরণদ্রব্ম্। 
গুটি ধাতুন চকার স্থানে ককার হয়। শুক্র:ঃ। পক্ষে লহ্য়। শুরুঃ। গুঙ্হয় 
ও কুঁদ্ধি হয়। “গৌরোহরুণে দিতে ীতে”। বন ধাতু সন্ভক্তি বুঝায় । বন্ঃ বিভাগ । 
ইণ ধাতুর গুণাভাব হয়। ইরা মদ্যে চ বারিশি। মা ধাতু চ মালা ॥ ২৯ 
সম্পূর্বক কসঞ্ধাতুর উত্তর উউকন্ প্রতায় হয়। কস ধাতু গতি বুঝায় ।” সম্যক 
একবন্তি পলায়স্বে জনাঃ অন্মাদিতভি সংকম্থুকো! ছুর্জনহ অস্থির্চ । ৩* পচ 
ও নশ ধাতুর উর মুকন্ ও কনুম্ প্রত্যহ? * পচ ধাতব চকার স্থানে ককার হয়। 



কদস্থে উপাদয়ঃ। ৫৭৭ 

ভীরুকাঁট | ৬২ কন শিল্লিসংজ্য়োরপূর্বস্থাপি । রজকঃ। ইচ্ুকুট্রকঃ। 

চরকঃ1 চষ ভক্ষণে। চষক2। শুনকঃ। ভষক5 | ৩৩ রামে রশ্চ লো বা। 
রমকে। বিলকসী । লমক:ঃ । ৩৪ জহাতের্দে চ। জহকস্ত্যাগে। কালশ্চ | ৩৫ 

ধো ধম চ। ধমকঃ কশ্মকারঃ | ৩৬ হনো বধ চ। বধকঃ। ৩৭ বহুলমন্যব্রাপি। 

কুহ বিল্মাপনে । কুহকঃ। কৃতকম্। ৩৮ কুষেবুদ্ধিশ্চোদাচাম্। কাধকঃ। 

কৃষক2। ৩৯ উদ্দকঞ্চ। গ্রপঞ্চার্থম্ । ৪০ বুশ্চিকিযোঃ কিকন্ | বুশ্চিকঃ। 

কৃষিকঃ | ৪১ গ্রাডি পণিকষঃ। গপ্রাপণিকঃ পণ্যবিক্রয়ী। প্রাকষিকঃ। 

অনয়োর্ধখাক্রমং কাদেশনুমাগমৌ চ ভবতঃ & ৩১। ভিয়ঃ । গ্রিভী ভয়ে। ভীরুকঃ কাতরঃ 
ত্রস্তো ভীরুভীরুকভীলুকা ইত্যমর: 1 ৩২। ক্কুন । শিল্িন্যভিধেয়ে সংজ্ঞায়ং গমামানায়াঞ, 
কুন্ হ্যাদপুর্বস্ত নিরুপপদস্ত চ অপিশব্বাৎ সোপপদস্তয পঞ্চম্র্থে যণ্তী। যদ্ধা অর্থদ্বারকসন্বন্ধে যঠী 
প্রকৃতি প্রতায়ার্থয়োঃ ক্রিয়াকারকভাবাৎ। এব নিরুপপদপ্রকৃহার্থনিঞাপিকর্তৃকারকে কমিত্যদব্র্থ 
ফলিত:। শিল্লিনি তাবৎ। রঞ্র রাগে রজকো। ধাবকে শুকে ইতি বিশ্বং। রজকেৌ ধাঁবকঃ 
শুকাবিতি হেমচন্ত্রঃ। কুট্ট চ্ছেদনে। ইক্ষুন্ কুট্রয়তি গৌড়িকঃ। চর গতিভক্ষণয়োঃ। সংজ্ঞায়াস্ত 

চষকোইস্ত্রী পানপাত্রম্ । শুন গভৌ। তষ ভৎরস্সনে। শুনকঃ তষকঃ শ্বা ॥৩৩। লমক হতি। 
খধিবিশেষত ॥ ৩৪ । জহাতেঃ। ওহাক্ ত্যাগে ॥ ৩৫। ধো। ধম চ। খ্বা শব্দাগ্রসংযোগয়োঃ ॥ 

৩:। কুহকে। লাত্তিকঃ । কৃতকমিতি । কৃতী ছেদনে ॥৩৮। কৃঘেঃ | কৃধ বিলেখনে। 
অন্মাৎ ক,ন্। কার্ধকঃ। কৃষীবলং কৃষকঃ স এব 1 কৃষকঃ পুংসি কালে হ্যাৎ কার্মকে ত্বভিধেয়বর্দিতি 

মেদিনী॥ ৩৯। উদকং চ। উন্দী র্েদনে। অল্মাৎ ক,ন। ননু কুন শিল্পীত্যাদদিন। গতার্থমিতা।- 
শঙ্কায়ামাহ । প্রপঞ্ধার্থমিতি ॥৪*। বৃশ্চিকঘোঃ ॥ ওক্রশ্চ ছেদনে। কৃষ 'বিলেখনে ॥ ৪১। 

পাকুকঃ: স্থপকারঃ। নশ ধাতুর উত্তর হুম আগম হয়। নংশুকং । ৩১ 
ভীধাতুর উত্তর জ্রুকন্ প্রত্যয় হয়। ভীরুকঃ | ২ পুর্ব্বে কোন পদ না থাকিলে 
এবং শিল্পী ও সংজ্ঞ| বুঝাইলে ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়। রজকঃ। ইন্ষুকুট্টকঃ। 
১টরকঃ | চষ ভক্ষণে। চষকঃ। শুনকঃ। ভষকঃ। ৩৩ রম ধাতুর উত্তর ক,ন্ প্রত্যয় 
হয় এবং বরুকার শ্বানে বিকলে লকার হয় । র্মকঃ বিলাসী । লমকঃ। ৩৪ হা 

ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতুর দ্বিত্ব হয় । যথা, জহকঃ ত্যাগঃ 
কালশ্চ। ৩৫ খা ধাভু স্থানে ধম আদেশ হয় এবং তাহার উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়না, 
ধমকঃ কর্মকার: ৩৬ হন ধাতুর উত্তর কন্ প্রতায় হয় এবং ধাতু স্থানে বধ 
নাদেশ হল্স। বধকঃ। ৩৭ অন্তান্ঠ ধাতু স্থানেও প্ররূপ কূন্ প্রতায় হয়। কু ধাতু 
বস্মাপন, কুঝায়। কুহকঃ। কৃতকম্। ৩৮ কৃষ ধাতুর উত্তর কন ।প্রতায় এবং 
হুর খাকারের বৃদ্ধি হয়। কার্যকঃ কৃষক । ৩৯ উৎপুর্ববক অঞ্চ ধাতুর উত্তরপ্ত 
ন্ প্রত্যর হয়। উদকম্। *পৃথক্রূপে নির্দেশ কেবল বিস্তারার্থ ; ৪০ বৃশ্চ ও 
ঢষ ধাতুর উত্তর ধঁককন প্রত্যয়; হয়। যথা, বুশ্চিকঃ। কৃষিকঃ| ৪১ প্র ও 

ক (৭৩ 



নর সিঙ্ধান্তকৌমুদী । 

গুণাভাবশ্চ । খুরঃ। ভন্দৈর্নলোপঃ। ভদ্রম্। উচ সমবায়েন চগ্য গঃ। 
উগ্নঃ1 ্রিভী। ভেরী। পক্ষে লঃ। ভেলো জলতরণদ্দ্রব্যম। শুচে্শ্চস্ত 

কঃ। শুক্রঃ। পক্ষে লঃ। শুর্ুঃ। গুহ বুদ্ধিঃ। “গৌকোহরুণে সিতে পীতে”। 

বন সন্ভক্তো । বনে! বিভাগী। ইণো গুগাতাবঃ। “ইর। মদ্যে চ বারিশি” | 

মামানে। মাল।। ২৯ সমি কসে উকন্। কস গতৌ। সম্যকসক্তি পালয়স্তে জন! 

অন্ম[দিতি সন্কম্থকো দুর্জনঃ ! অস্থিরশ্চ । ৩০ পচিনশোপুকন্ কমুমৌ চ। 
পচেঃ কঃ। পাকুকঃ সুপকারঃ। নশেনুম্। নংশুকঃ। ৩১ ভিয়ঃ ক্রুকন্। 

কষুর: সটচ্ছেদনড্রবো কোকিলাক্ষে চ গোক্ষুরে ইতি বিশ্বমেদিন্ঠৌ। খুরঃ কোলদলে শফে উত্তি 
মেদিনী। মদ্রঃ শিবে থঞ্জরীটে বৃবমেরুকদন্ধকে করিজাতিবিশেষে না ক্লীবং মঙ্গলমুস্তয়োরিতি 
চ। উগ্র: শুর্জাঙ্গতে ক্ষত্রাজ্রত্রে পুসি ত্রিধুৎকটে স্ত্ীবচাক্ষুদ্রয়েরিভি মেদিনী। ভ্তেরীতি। 

গৌরাদিত্বান্তীষ্। ভেরী স্ত্রী ছুনুভিঃ পুমানিত্যমরঃ। ভেঞঃ প্রবে ভীলকে চ নিবুণদ্ধিমুলিভেদয়োরিতি 
বিশ্বঃ। ভেলঃ প্লবে মণৌ পুংসি ভীরাবজ্ঞে চ বাচাবদিতি ৷) গুক্র হ্যাভার্গবে জোষ্ঠমাসে 
বৈশ্বানরে পুমান্ রেতোইক্ষিরুগতিদে: ব্লীলং শুরে। যোগাস্তরে সিতে নপুংসকস্ত রঞ্জতে ইতি চ। 

গৌর: পীতেহরুণে শ্বেতে বিশুদ্ধেপ্যতিধেয়নৎ। ন। শ্বেতসর্পে চত্দ্রে ন ছয়োঃ পণ্মকেমরে গোরী 
ত্বসংজ।তরজ:কচ্য।শগ্কবৃতার্ধযাযোং। রোচনে রজনী পিঙ্গাপ্রিয়ঙগুবন্ধস্থ চ। অআ।পগায়া বিশেষেহপি 
হ।দসাং পতিঘেোধিতীতি চ মেদ্িনী । লরদীতেদে চ শৌরী ভা বরুণগ্য চ যোবিতীতি বিশ্ব: । 
অষ্টবর্য। তু য। দবওড। ভ্রতশীলসমন্িতে । স। গৌরী তৎস্থতো ঘন্ত স গৌর পরিকার্ত্িত ইতি 
ঙ্গাগুপুরাণে। এতেন গৌর শুচ্যাচারঃ ইত্যাদি ভাষাং খযাখাতষ্। ইরা ভু বাক্ সথরাপি 
ভাদিতামরঃ। মালেতি । প্রতায়রেফস্ত জন্ম । মালং ক্ষেত্রে স্রিযাং পঞ্চাত্রজোর্জাতাস্ুরে 

পুমানি(ত মেদিনী) মালং ক্ষেত্রেইজিনে মাল! পুষ্পাদিদামনীতি বিশ্বঃ। মালমুন্লততৃতল মিত্যুৎপল. । 
ক্ষেঅমারুহা . মালমিতি মেখদুতঃ | মণিপূর্বেবাহয়মর্থান্তরে বুট । মণিমালা শ্বতা হারে স্ত্রীণাং 
দত্তক্ষতান্তয়ে ইতি বিখঃ ॥২৯। সমি কস । সঙ্কহকো স্থির; ইতি বিশেষ্যনিত্বেইমরঃ ॥ ৩০। 
পচিনশো:। ডুপচষ পাকে । ণশ অদর্শনে। খত্যাং কন প্রতায়; শ্1ৎ। পকফারে। বৃদ্ধার্থ:। 

বিপ্র:। কুম্বি ও চুগ্ধ ধাতুর নকারের লোপ হয়। কুত্রং অরণাম্। বুক্রং মুখম্।' 
ক্ষর:। খুর ধাতু ছেদনে। রকারের লোপ ও গুণাভাব নিপাতনে হয়। ' খুরঃ । 
ভন্দ ধাতুর নকাটৈর লোপ হয়। ভদ্রম্। উচ ধাতু সমবাঁয়ে। চ স্থানে গ হয়। 
উগ্রঃ। ঞ্িভী। ভেরী। বিকল পক্ষে ল হয়। ভেলে! জলতরণদ্রবাম্। 
গুচ ধাতুর চকার স্থানে ককার হয়। শুক্র:। পক্ষে লহয়। গুরুঃ। গুঙহয় 
ও বুদ্ধি হয়। "“গৌরোহরুণে সিতে পীতে”। বন ধাতু সন্তক্তি বুঝায়। বনঃ বিভাগী। 
ইণ ধাতুর গুণাভাব হয়। ইরা। মদ্যে চ বারিশি। মা ধাতু মানে। রা মালা । ২৯ 
সম্পূর্বক কসংধাতুর উত্তক্ন উকন্ প্রতায় হয়। কস ধাতু গতি বুঝায় । সম্যক 
একবন্তি পলায়স্তে জনাঃ অস্মাদিতি সংকন্তুকে। ছুর্জনং অস্থিরশ্চ ৭ ৩০ পচ 
ও নশ ধাতুর উর হ্বকন্ ও কহম্ গ্রত্যার হধ়।. “পচ ধাতব চকার্ স্থানে ককার হয়। 



ক্রুদন্ত্ে উণাদয়ত। ৭৭ 

ভীরুকট | ৩২ করুন শিল্লিসংচ্হয়োরপুর্ববস্তাপি । রজক?। ইঙ্গুকুটকঃ। 

চরকঃ | চষ ভক্ষণে। চষকঃ। শুনকঃ। ভষক?। ৬৩ রামে রশ্চ লো বা। 
রমকো। বিলঃসী । লম্কঃ | ৩৪ জহাতে্েচ। জহকস্ত্যাগেো কালশ্চ । ৩৫ 

ধো ধম চ। ধমকঃ কন্ধমকারঃ । ৩৬ হনো বধ চ। বধকঃ। ৩৭ বুলমন্যব্রাপি । 

কুহ বিস্মীপনে । কুহকঃ। কৃতকম্। ৩৮ কৃষের্াদ্ধশ্চোদাচাম্। কার্ধকঃ। 
কৃষকঃ 1 ৩৯ উদকঞ্চ। গ্রপঞ্চার্থম্ । ৪০ বৃশ্চিকষোঃ কিকন্ । বুশ্চিকঃ। 

কৃষিকঃ। ৪১ প্রাডি পণিকষ2ঃ। প্রাপণিকঃ পণ্যবিক্রয়ী। প্রাকষিকঃ। 

অনয়োর্খাকরুমং কাদেশমুমাগমৌ চ ভবতঃ ॥ ৩১। ভিযনঃ । গ্িভী ভয়ে। ভীরুকঃ কাতরঃ 

ত্রস্তো ভীরুভীরুকভীলুকা ইত্ামরঃ ॥ ৩২। কন । শিলিন্যভিধেয়ে সংজ্ঞায়াং গম্যমানায়াঞ 
কুন্ স্দপূর্বস্ত নিরুপপদন্ত চ অপিশব্দাৎ সোপপদস্ত পঞ্চমার্থে যষ্ঠী। যদ্বা অর্থদ্বারকমন্থন্ধে যষ্ঠী 
প্রকৃতিপ্রতায়র্থয়োঃ ক্রিয়/কারকভাবাৎ। এবধ নিরুপপদ্প্রকৃতার্থনিরাপিঙকর্তৃকারকে ক ন্রিতা।দার্থঃ 
ফলিত:। শিল্পিনি তাবৎ। রপ্ত রাগে রজকো। ধাবকে শুকে ইতি বিশ্ব: । রজকেো ধাবকঃ 
শুকাবিতি হেমচন্ত্রঃ। কুষ্ট চ্ছেদনে। ইক্ষন্ কুট্টয়তি গৌড়িক:। চর গতিভক্ষণয়োঃ। সংজ্ঞায়াত্ 
চষকোহস্ত্রী পানপাত্রম্ । শুন গতৌ। তষ ভৎরস্সনে। শুনকঃ তষকহ শ্বা ॥৩৩। লমক হতি। 

ধষধিবিশেষং ॥ ৩৪ । জহাতেঃ। ওহ।ক্ ত্যাগে ॥৩৫। ধো। ধম চ। খ্মা শব্দাগ্রিসংযোগয়োঃ ॥ 

৩৭। কুহকে! দ্বান্তিকঃ । কৃতকমিতি । কৃতী ছেদনে ॥৩৮। কৃধেঃ | কুধ বিলেখনে। 

অন্মাৎ ক্কন্। কার্ধকঃ। কুষীবলঃ কৃষকঃ সএব। কৃষকঃ পুংসি কালে শ্তাৎ কর্কে ত্বতিধেরবদিতি 

মেদ্িনী॥ ৩৯। উদকং চ। উন্দী ক্লেদনে। অস্মাৎ ক,ন। ননু কুন শিল্পাতা।দিন। গতার্থমমত্যা- 
শঙ্কায়মাহ ॥ প্রপঞ্চার্থমিতি ॥৪*1 বৃশ্চিকৃষোঃ | ওক্রশ্চ ছেদনে। কৃষ “বিলেখনে ॥ ৪১। 

পাকুকঃ স্থপকারঃ। নশ ধাতুর উত্তর ন্ুম আগম হয়। নংশুকঃ | ৩১ 

ভীধাতুর উত্তর ক্ুকন্ প্রত্যয় হয়। তীরুকঃ | ২ পূর্বে কোন পদ না থাকিলে 
এবং শিল্পী ও সংজ্ঞা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর কন্ প্রতায় হয়। রজকঃ। ইন্ষুকুউকঃ। 
চরকঃ | চষ ভক্ষণে। চষকঃ। শুনকঃ। ভষকঃ। ৩৩ রম ধাতুর উত্তর ক.ন্ প্রত্যয় 
হয় এবং রকার স্থানে বিকল্পে লকার হয়। রমকঃ বিলালী। লমকঃ। ৩৪ হা 
ধাতুর উত্তর কূন্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতুর দ্বিত্ব হয় | যথা, জহকঃ ত্যাগঃ 

কালশ্চ। ৩৫ খা ধাতু স্থানে ধম আদেশ হয় এবং তাঙ্কার উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়খ, 
ধমক: কর্ম্মকারঃ। ৩৬ হন ধাতুর উত্তর ক্ন্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতু স্থানে বধ 
আদেশ হন্স। বধকঃ। ৩৭ অন্ঠান্ত ধাতু স্থানে রূপ কন্ প্রত্যয় হয়। কুহু ধাতু 
বিশ্মাপন, কুঝায়। কুহকঃ। কৃতকম্। ৩৮ কষ ধাতুর উত্তর ক,ন্ ।প্রতায় এবং 

ধাতুর খকারের বৃদ্ধি হয়। কার্ষকঃ কৃষক । ৩৯ উৎপুর্বক অঞ্চ ধাতুর উত্তরপ্ত 
কন্ প্রত্যয় হয়। উদ'কম্। *পৃথক্র্পে নির্দেশ কেবল বিস্তারার্থ। ৪০ বৃশ্চ ও 
ক্ষ ধাতুর উত্তর ৪কিকন প্রত্যয়' ইয়। যুখা, বৃশ্চিকঃ। কৃষিকঃ। ৪১ প্র ও 

ক (৭৩) 



৫৭৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

পরদারোপজীবী। ৪২ মুযেদীর্্চ । মুষিকঃ আখুঃ। ৪৩ শ্যামেঃ সন্প্রসান্গণঞ্চ । 
চাদ্দীর্ঘঃ | সীমিকো বৃক্ষভেদঃ। ৪৪ ক্রিয় ইকন্। ক্রয়িকঃ ক্রেতা । ৪৫ আডি 
পণিপনিপতিখনিভ্যঃ। আপণিকঃ। আপনিকঃ ইন্দ্নীলঃ কিরাঁতশ্চ। 
আপতিকঃ শ্যেনো দৈবায়ত্তশ্চ । আখনিকে। মুষিকে। বরাহশ্চ । ৪৬ শ্যাস্ত্যা- 
হৃঞ্বিত্য ইনচ্। শ্যেনঃ। স্ত্যেনঃ। হরিণঃ। অবিনোহধ্বযুঃ। ৪৭ বূজেঃ কচ্চ। 
বুজিনম্। ৪৮ অজেরজ চ। বীন্ভাববাধনার্থম্। অজিনম্। ৪৯ বহুলমন্যত্রাপি । 
কঠিনম্। নলিনম্্। মলিনম্। কুগ্ডিনম্। দ্যতেঃ। যশ্পরুষি দিনম্। 
দিবসোহপি দিনম্। ৫০ ভ্রদক্ষিভ্যামিনন্। দ্রবিণম্। দক্ষিণঃ। দক্ষিণ] | 

প্রথড়ি । পণ বাবহারে। কষ শিষেতি দণ্ডকে হিংসার্থকঃ ॥ ৪২1 মুষেই। মুষ স্তেয়ে। অশ্মাৎ 
কিকণ্ ধাতোদীর্ঘশ্চ ॥ ৪৩। হতমেঃ ॥ হ্যমু শব্দে ॥ 891 ক্রিয়ঃ | ভুক্রীঞ দ্রবাবিনিময়ে ॥ 
আঙি পশি। পণ ব্যবহারে স্তুতি) চ। পনচ। পা» গতে।। খনু অবদারণে। এত্য আডি উপপদে 

ইকন্ হ্তাৎ। আপশিক ইতি । নম্বব্রৈৰ প্রপুৰেধে আডি প্রাপশণিক ইতিসিদ্ধৌ৷ আঙি পণীগ্াত্র 
পণিগ্রহণং প্রপঞ্চ।ঁমিতুযত্ধলদত্তঃ । উপসর্গাস্তরনিবৃত্ত্যর্থস্ত মনোরমায়া্ | আপশিকশব্দো ইয়ং 
শিৎস্বরেণাদ্াদাত্ঃ । আপণেন ব্যবহরতীতার্থে ঠকি তু কিত ইতান্তোদাত্তঃ ॥ ৪৬। গ্যান্তযা। 
ঠ্ৈজ গতৌ।। শত ট্ৈ শব্দসঙ্ব।তয়োঃ। হৃঞহরণে । অব রক্ষণাদৌ।। শ্েনঃ পত্রিপি পারে ইতি 
মেদিনী। স্তেনশ্টৌরঃ। স্ভতেন চৌষ্যে ইতি চৌরাদিকাৎ পচাদ্যচি তুন্তেন ইতি নির্যকারোহপি। 
কেচিত্তু স্তাযুনাং পতয়ে নম ইত্যাদি প্রয়োগোপষ্টস্ভেন নির্ধ্যকারস্তাপি ষ্রেধাতোর্মাধবাদিভিরাদিযু 
স্বীকৃতত্বাৎ প্রকৃতশত্রেংপি ই্রেধাতুমেব পঠস্তঃ স্তেনশব্দো! নিধান্বার এবেত্যাহঃ | হরিণং পুংসি 

সারঙ্গে বিশদে ত্বভিধেক্ষবৎ । হরিণী হরিতায়াঞ্ধ নানীভিদ্বৃতিতেদ?য়োঃ | ুবরপপ্রতিমায়াকেতি 
মেদিলী ॥ ৪৭। কৃজেঃ। বৃজী বর্জজনে। বুজিনং পাপম্। বুজিনং কল্ষে ব্লীবং কেশে না 
কুটিলেহন্যবপ্দিতি মেদিনী ॥ ৪৮ | অজেঃ। অজ গতিক্ষেপণয়োরশ্ম।দিনচ। অজেরজাদেশবিধানং 
বার্থমিত্যত আহ । বীভাববাঁধনার্থমিতি। অজিনং চর কৃত্তিঃ স্ত্রী ইত্যমরঃ ॥ ৪৯। বছলমম্তহাপি 
অস্বশ্মাদগীতার্থঃ। কট কৃচ্ছজীবনে । মল গহনে। মল মল্প ধারণে। কুড়ি দাহে। দে! অবখগ্ুনে। 

আঙ্পূর্বক পণ ও কষ ধাতুর উত্তর কিকন্ প্রতায় হয়। যথা, প্রাপণিকঃ পণ্া- 
বিক্ররী। প্রাকষিকঃ পরদারোপজীবী। ৪২ মুষ ধাতুর উত্তর কিকন্ প্রতায় হয় এবং ' 
ধাতুর উকারের দীর্ঘ হয়। যথা, মৃষিকঃ। স্তমি ধাতুর উত্তর কিকন্ প্রত্যয় হয় 
এবং সম্প্রসারণ ও দীর্ঘ হয়্। সীমিকঃ বৃক্ষভেদঃ। ৪৪ ক্রী ধাতুর উত্তর ইকন্ প্রত্যয় 
হয়। ক্রয়িকঃ ক্রেতা। ৪৫ আঙ্পুর্ববর্ক পণ, পন, পত ও খন ধাতুর উত্তর ইকন্ 
প্রত হয়। আপণিকঃ। আপনিকঃ ইন্ত্রনীলঃ কিরাতশ্চ। আপতিকঃ শ্তেনো 
দৈবীয়ন্বশ্চ। আখনিকঃ মৃষিকঃ বরাহশ্চ। ৪৬ স্তো কত, হঞ ও অবি ধাতুর উত্তর 
ইনচ্ প্রতায় হয়। যথা, শ্রেনঃ। ভ্ত্েনঃ। হরিণ: | অবিনঃ অধ্বধু্ঃ | ৪৭ 
বৃজ ধাতুর উত্তর ইনচ্ প্রত্যয় হয় এবং এ প্রত্যয় কিৎসংজ্ঞক হয়। বৃজিনম্। ৪৮ 
অল" ধাতুর উত্তর ইনচ্ প্রত্যয় হয় এবং অজ ধাতু স্থানে অজই থাকে বী আদেশ 
হয় না। যথা, অজিনম্। ৪৯ অন্যত্রও বহুল? প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যথা, 



কদঞ্ডে উপাদয়ঃ। ৫৭৯ 

৫১ ঞ্মুর্ভেঃ কিদিচ্চ। ইরিণং শূন্যম্। ৫২ বেপিতৃহোত্রশ্বশ্চ। বিপিনম্ | 
তুহিনম্। ৫৩ তলিপুলিভ্যাঞ্চ । তলিনং বিরলে স্তোকে স্বচ্ছেহপি গশুলিনং 
ত্রিষু $ পুলিনম্ 1 ৫৪ গর্বেবেরত উচ্চ। গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্। ওুর্বিবণী 
গর্ভিনী। ৫৫ রুহেশ্চ । রোহিণঃ। ৫৬ মহেরিনণ্ চ। চাদিনন্ | মাহিনম্ | 

মহিনং রাজ্যম্। ৫৭ ক্কিব্বচি প্রচ্ছিশ্রিক্ন্রপ্রজ্বাং দীর্ঘোহসম্প্রসারণঞ্চ। বাকু। 
প্রাটু। শ্রীঃ। অ্বত্যতে ঘৃতাদিকমিতি জ্র্যজ্ঞোপকরণম্। জহ্রণ্যম্। 
কটপ্রঃ কামরূপী কীটশ্চ। জুরাকাশে সরন্বত্যাং পিশাচ্যাং জবনে 

কঠিনমপি নিষ্ঠরে হ্তাৎ শুন্ধে তু ত্রিষু নপুংসকং স্থাল্যাম্ ॥? কঠিনী ঘটিকায়ামপি কঠিনা গুড়- 
শর্করায়াঞ্চেতি মেদিনী। মলিনং দূষিতে কৃষ্ধে খুমত্যান্ত যোধিতীতি মেদিনী। কুগ্ডিনমিতি ৷ 
নগরং কুণ্ডিনমণ্ডঞো যয়াবিতি শ্রীহর্যঃ। কুণ্ডিনঃ খধি:। তন্তাপত্যং কৌতিগ্ঃ। যৎপরুধি 
পর্ধণি দিনং খণ্ডিতং তদ্দেবানামিতি তৈত্তিরীয়শ্রত্যর্থঃ ॥ ৫০1 দ্রুদক্ষি। ক্রুগতৌ | দক্ষ বৃদ্ধৌ। 
দ্রবিণং ম ঘয়োর্ধিত্তে কাঁঞ্চনে চ পরাক্রমে ইতি মেদিনী। দক্ষিণো দক্ষিণোভভূতসরলচ্ছন্দবৃত্তিষু 
অবামে ত্বিধু যজ্ঞাদিবিধিদ।নে দিশি স্ত্িয়মিতি চ। দক্ষিণ; সরলোদারপরছন্দানুবর্তিষু বাচ্যবদ্দক্ষিণ! 

বাচি যজ্ঞদানপ্রতিষ্ঠয়োরিতি বিশ্ব: ॥ ৫১। অর্ডেঃ। খ গতে। অন্মাদিনন্ কিৎস্তাদ ইকারশ্চ ধাতে। 

পরত্বম্। ইরিণং শৃম্তমুষরমিত্যমরঃ|॥ ইরিণভৃষরে শুন্তেহপীতি মেদিনী ॥ ৫২। বেপি। টুবেপূ কম্পনে। 
তুছির অর্দনে। আভ্যামিনন্ হুম্বশ্চ ধাতোঃ । অটব্যরণ্যং বিপিনমিতামরঃ । তুহিনমিতি। 
লঘৃপধগুণে কৃতে হৃম্বঃ। তলি ॥ ৫৩। তল প্রতিষ্ঠ।র়াম্। পুল মহত্বে ॥ ৫৪) গর্বের্বঃ। গর্ব মোচনে। 

জন্দার্দিনন। অকারহ্ত উৎ ॥ ৫৫। রুহ্বেশচ। রুহ বীজজন্মনি প্রাহুর্ভাবে। রোহিণ ইতি প্রজ্ঞাদিত্ব।দশি 
রে।হিণশ্ন্দনতরুঃ & ৫৬। মহেঃ। মহ পুজায়াম্। কুতন্তরমিন্ত্রমাহিন: সন্পিতিনমস্ত্রে মাহিনো মহনীয়ঃ 
পুজনীয় ইতি বেদতাষ্াম্ ॥ ৫৭। কিব্বচি। বচ পরিভাষণে। প্রচ্ছ জবীপ্াঁয়াম। শ্রিঞ্ সেবায়াম্। 
ক্রগতৌ । ভ্রুঙগতৌ।। প্রুঙগতৌ।। জু গতৌ সৌজ্জ:। বাগিতি। বচিম্বগীতি সম্প্রসারণাভাবঃ। 
পৃচ্ছস্তীতি প্রাট। গ্রহিজ্যেতি সম্প্রসারণাভাবঃ। চ্ছোঃ শুভিতি শঃ। ব্রশ্চেতি বত্বং। জশ্ত্বচত্তে” 
প্রাশৌ। প্রাশং। গ্রারিতি। কৃদ্দিকারাদিতি ডীষ ন ভবতি কৃত্প্রতায়ন্য ঘ ইকার ইতি ব্যাখ্যানাৎ। 
কৃদন্তং যদ্দিকারাতস্তমিতি পক্ষে তু বদ্যপি ভী্পাপ্তিরন্তি তথাপি কারগ্রহ্ণসামর্ঘোন কেবলহ্যেকারহ্য 

কঠিনম্। নলিনম্। মলিনম্। কুগ্ডিনম্। দ্যতি ধাতুর উত্তর ইনচ্ প্রত্যর 
হয় "এবং সম্প্রসারণ হয়। যৎ্পরুষি দিনম্। দিবস্ শব্ধ স্থানেও দিনম্ এইরূপ 
হত্স। ৫* দ্র ও দক্ষি ধাতুর উত্তর ইনন্ প্রত্যয় হয়। দ্রবিণম্। দক্ষিণঃ। দক্ষিণ! । 
৫১ খা ধাতুর উত্তর ইনন্ প্রত্যয় হয় এবং এ প্রতায়ের কিৎসংজ্ঞ! হয় ও ধাতু স্থানে ইৎ 
আদেশ হয়। যথা, ইরিণং শৃন্তম্। ৫২ বেপি ও তুহি ধাতুর উত্তর ইনন, প্রতায়*ছয় 
এবং হস্ব হয়। যথা, বিপিনম্। তুহিনম্্। ৫৩ তলি ও পুলি ধাতুর উত্তর ইনন্ প্রাত্যর 
হয়। “যথা, তুলিনং অর্থাৎ বিরল, স্তোক, স্বচ্ছ। ্বচ্ছার্থে তলিন শব ত্রিলিঙ্গ। 
পুলিনম্।8 গর্বব ধাতুর উত্তর ইনন্ প্রত্যয় হয় এবং অকারের স্থানে উকার হয়। 
শোৌরাদি, হেতু ভীষ্ প্রত্যয় হুইয়! স্ত্রীলিঙ্গে গুর্বিণী অর্থাৎ গর্ভিনী। ৫৫ রুহ.ধাতুর 
উত্তর ইনন্ প্রতায় হয়। জ্ঘখ!, *রোহিণঃ। ৪৬ মহি ধাতুর উত্তর ইনণ্ ও ইনন্ 



৫৮০ সিঞ্ধান্তকৌমুদী 

স্থিয়াম্। ৫৮ আগ্মোতেত্রত্বিত্চ । আপঃ। অপঃ1 অন্ভিঃ। অন্ত্যঃ | ৫৯ পরো 
অজেঃ মঃ পদান্তে। ব্রজেঃ কিপ্ দীর্ঘ স্তঃ পদান্তে তু ষ্চ। পরিশ্রাট্। 
পরিব্রাজৌ | ৬০ ুবঃ শ্লুবচ্চ। জুহ্ঃ | ৬১ শ্রুবঃ কঃ জ্রুবঃ। ৬২ চিক্ চ। 
ইকার উচ্চারণার্থঃ। ক ইত্কুত্বম। ত্ুক্। অুবঞ্চ অচশ্চ সংমৃড্টি। 
৬৩ তনোতেরনশ্চ বঃ। তনোতেশ্চিক্প্রত্যয়ঃ । অনে বশব্বাদেশশ্চ । ত্বকৃ। 

৬৪ গ্লানুদিভযাং ডৌঃ। প্লৌঃ। নে।2। ৬৫ টিরব্যয়ম্ । ডৌরিত্যেব। গ্লৌক- 
রোতি। “কৃন্মেজন্ত£৮” ইতি সিদ্ধে নিয়মার্থমিদম্ । উণাদিপ্রত্যয়ান্তশ্চ্যস্ত 

এবেতি। ৬৬ রাতে | রাঃ। রায়ৌ। রায় | ৬৭ গমের্ডভোঃ | “গৌর্নাদিত্যে 

গ্রহণ।দিকারাগ্পক্ষে! ছুন্দিল ইত্যান্থঃ | ছুর্ঘটস্তু ডীষি গ্রামিতাপি রক্ষতীতাহ। শ্রী বেশরচন। 

শোত। ভারতী সরলদ্রমে । লশ্দ্াং ত্রিবগনঙ্সাতবিধোপকরণেু চ । বিতৃতৌ চ মতৌ চ স্ত্রী 
ইতি মোদনী। জুরাকাশে ইত্যাদিমুলোদাহৃতমপি মোদনী ॥৫৮। আপ্রেতেঃ। আপ্» ব্যাপ্তে 
অন্মাৎ ক্িপ্ ধ।তোহুন্বিশ্চ। আপয শ্রীতৃম্মি বাবলারি ইতামরঃ॥ ৫৯1 পরৌ। ব্রজ গতৌ। ॥ ৬*। সুবঃ। 

হদানাদনয়োরস্মৎ কপ ধাতোশ্চ দীর্ঘঃ। শ্রবস্তাবাদ্দ্ির্বচনম্ ॥ ৬১) শ্রবঃ কঃ। শ্র গতৌ। ক্রবে। 
যজ্ঞপাত্রবিশেষঃ। অয়ং শ্রবোহভিজিহত্তি ক্রবেশ পর্ববণে| জুহোতীতাযাদে প্রসিদ্ধাঃ ॥ ৬২) চিকৃচ। ক্রব 
ইতোব। যোগবিভাগ উত্তরার্থঃ। ক ইদিতি। তেন আক আচৌ আচ হতা।দৌ গুণো ন ॥ ৬৩। 
তনু বিজ্ঞ।য়ে। ব ইতি স্ন্বাতগ্রহণং তদাহ শব্দাদেশ ইতি। জ্যান্ত শ্বগক্গ্ধরেত্যমরত ॥ ৬৪ গ্রানুদি। 

প্রেহধক্ষয়ে। ণুর্দ পগ্রেরণে । গ্লোৌম্বগাঙ্গঃ কলালিধিরিত্যমরঃ | স্্িয়াং নৌস্তরশিস্তরীরিতি চ। 

গ্লোকরে।তীতি। আনা: শ্লৌঃ সম্পদ্যতে তথ। করোতীত্যর্থ; ॥ ৬৫। অবায়ত্বী সুপো! লুক্। চান্ত 
এবেতি। তেন গৌনোঁগোরিতাংদীন।ং নাব্যক়ত্বমিতি ভাবঃ॥ ৬৬৬ রাতেঃ। রাদানে। রা ইতি। 

রায়ে হলীত্যাত্বম্। *রা স্থৃতঃ পাবকে তীক্ষে রাঃ পুংমি ম্বণবিত্তয়োরিতি মেদিনী। রাস্তীক্ষে 
পাপ, (৫৮... প ১ রপ্ত পা», ০৮ 

প্রায় হয়। যথা, মাহিনম্্) মহিনম্ রাজাম। ৫৭ বচ, প্রচ্ছ, শ্রি, ক্র, ভ্রু, 
প্র, জু ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয় হয় পরে দীর্ঘ এবং অসম্প্রসারণ হয়। যথা, বাঁক। 
প্রাট। শ্রীঃ। অবত্যতো। দ্বতাদিকং ইতি জ্রঃ যজ্ঞোপকরণম্। দ্রঃ ভিরণ্যম্। 
কটগ্রঃ কামরূপী এবং কাঁটবিশেষ। “জুঃ আকাশে সরম্বত্যাং পিশাচ্যাং জবনে 
স্বয়াম্”। ৫৮ আপ ধাতুর উন্ভর ক্লিপ প্রতায় হয় এবং আকারের হ্স্ব হয়। আপহ। 

অপঃ। অস্তিঃ। ৫৯ পরিপৃর্র্বক ত্র ধাতুর উতর কিপ্ প্রত্যয় হয় পরে পূর্বস্বর দীর্ঘ 
হয় এবং পদের অস্ত বণ স্থানে ষযহয়। যথা, পরিত্রাট। পরিব্রাজো।। ৬০ হু ধাতুর 
উত্তর ক্িপ্ প্রতায় হয় এবং শ্লুবত কার্য ও দীর্ঘ হয়। যথা, ভুহুঃ। ৬১ ক্র ধাতুর 
উত্তুর ক প্রতায় হয়। যথা, ক্রবং | ৬২ ক্র-্লাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয় এবং চিক, 

আদেশ হয়। চিকের ইকার ইত যায় এবং চকার স্থানে কহর। ক্রক্। ক্রবং 
চ অুঁচশ্চ সংমুড্টি । ৬৩ তন ধাতুর উত্তর চিক্ প্রত্যয় হয় এবং অনভাগ স্থানে ব 
আদেশ হয়। ত্বকৃ। ৬৪ গ্রা ও নুদি ধাতুর উত্তর ডৌ প্রত্যয় হয়। গ্ে১। নৌঃ। 
৬৫ চি প্রতার্টা অব্যয় অর্থাৎ ভৌ প্রতায়টী চি ও অব্যয়সংজ্ঞক হয়। যথা, 
গ্লৌকরোতি। “কৃনেন্ন্১৮ এই হুত্র প্মরণ করিলেন। শণাদি প্রতায়ীস্ত পন 



বৃঙ্গজ্তে উাদয়ঃ | ৫৮১ 

বলীব্ুর্দে , কিরণক্রতুভেদয়োঃ। স্ত্রী তু স্যান্ডিশি ভারত্যাং ভূমৌ চ 
স্থরভা বপি”*। “নৃস্ত্িয়োঃ স্বর্গবজ্ান্থুরশ্মিদৃগ্বাণলো মন্ত্র” । বাহুলকাদ্ 

ছ্াতের$প ডোঃ। “দো স্ত্রী স্বর্গান্তরিক্ষয়ো৮ | ৬৮ ভ্রমেশ্চ ভূ । ভ্রেঃ 
চাদ্্গমেঃ ।শঅগ্নেগুঃ | ৬৯ দমের্ডভোসিঃ ৷ দোঃ। দোষৌ। ৭০ পণেরিজ্যাদেশ্চ 

বঃ। বণিক্। স্বার্থেহণ। নৈগমে। বাণিজেো। বণিক্। ৭১ বশেঃ কি । “উশিগগ্ো 

ঘুতেহুপি চ৮ | ৭২ ভৃঞ্ ভউচ্চ। ভূরিক্ ভূমিঃ। ৭৩ জসিসন্বোৌরুরিন্ । 
জন্তররির্বজম্। সহুরিরাদিত্যঃ পৃথিবী চ।৭৪ সুযুরুবৃঞ্জো যুচ্। সবনশ্চন্দ্রমী2। 

দহনে রাস্ত সুনর্ণে জলদে ধনে ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ ৬৭1 গমেঃ| গমৃষ গতৌ। গোতো ণিৎ। গে।ঃ। 
কেশবোত্র'মাহ পের্নদিভা ইতাদি। গৌঃ স্বর্গে বুষভে রশ্মৌ বজ্রে চান্দ্রে পুমান্ ভবেৎ। অর্জনে 
নেত্রদিগ্াণভূবাগ্বারিসু গৌর্তেত্য মরঃ। ছ্যতেরপীতি । ছ্বাত দীপ্তো। “দা।তস্তে দেবা অস্গামিতি 
দে; ॥ ৬৮ | ভ্রমেন্চ | ভ্রমু অনবস্থানে | গমুন গতৌ । আগ্রেগুঃ সেবক ॥ ৬৯1 দমে: | দমু উপশমে। 

ডিন্বার্উিলে।পঃ। দোঃ। দে।যস্তম্তেতি শ্রীহর্ষপ্রয়োগাৎ পুংশ্বমূ । ককুদ্দোমণী হতি ভাষাপ্রয়ে।গ- 

ন্লপুংসকতম্। দোর্দে।ব। চ ভুজৌ! খাহুরিভি ধনপ্লায়কে।ষাৎ স্ত্রীলিশ্সেহপায়ামত্যাদি প্রাগেব প্রপঞিতম্ ॥ 

৭*। পণেং। পণ বাবহ।রে স্ততো। চ। অমরকোবস্থমাহ। নৈগম ইত্যাদি ॥ *১। বশঃ। বশ কাস্তো। 
অন্মাদিজিঃ কিৎস্তাৎ। শ্রহিজোতি সন্প্রসারণম্ ॥ ৭২। ভূৃঞ। ভূঞ ভরণে। অন্মাদিজি কিৎ স্াৎ 

ধাতোরুকারাস্তাদেশশ্চ ॥ ৭৩1 জসি। জন্ব মোক্ষণে | জহৃরয়ে স্তধাং পিপ্যযুর্গমিতি মস্ত 

জন্রয়ে শ্রান্তায়েতি নীচায়মানং জন্থরিং ন শ্টেনমিতাত্র জঙ্গুরিং ক্ষুধিতং শ্েনং ন শ্ঠেনপক্ষিণমেবেতি 

উতস্ত বাজী সনুরিখতাবিত্তি মন্ত্রে সরিঃ সহনশীল ইতি চ বেদভাযাম্ ॥ ৭৪1 মুযু। যু, 
অভিষবে। যু মিশ্রণে । রু শব্দে। বৃঞ্ বরণে । সবনং ত্বধবরে স্নানে সোমনির্দলন্বনংপি চেতি মেদিনী। 
যবনে। ম্পেচ্ছবিশেষঃ । রবণঃ শবনে স্বরে ইতি চ মেদিনী । রবণঃ কে।কিল ইতোকে । 

বরণে] বৃক্ষভেদঃ। টাপি তু বরণ| নদী। বরণস্তিক্তশাকেহপি প্রাকারে বরণং বৃতাবিতি বিশ্বঃ। 

চি প্রতায়াস্তই বটে। ৬৬.র! ধাতুর উত্তর উৈ প্রতায় হয়। রাঃ। রায়ৌ। রায়ঃ। 
৬৭ গম ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। গৌর্নাদ্বিত্যে বলীবর্দে কিরণ ক্রতুভেদয়োঃ | 
সত্রীতু ভাদ্দিশি ভারত্যাং ভূমৌ চ সুরভাবপি। নৃত্ত্িয়োঃ স্বর্গ বস্তাম্্বর শ্রিদৃপ্বাপলোমস্ু”। 
বাহুলকবলে ছাত ধাতুর উত্তরও ড প্রত্যয় হয় ৷ “দ্যা; সত্রী স্বর্গান্তরিক্ষয়োঃ” | ৬৮ 
ভ্রম ধাতুর উত্তর ডু প্রত্যয় হয়। ভ্রঃ। গম ধাতুর উত্তর ডু প্রতায় হয়। অগ্রেগুঃ। 
৬৯ দম ধাতুর উত্তর ডোস্ প্রত্যয় হয়। দোঃ। দোষৌ। ৭* পণ ধাতুর উত্তর 

ইজ প্রত্যয় হুয় এবং প স্তানে ব হয়। যথা, বণিকৃ। স্থার্থে অণ্ প্রতায় হইয়া । 

““নৈগমে। বাঁণিজো বণিক” । ৭১ বশ ধাতুর উত্তর ইক. প্রত্যয় হয় এবং শী প্রতায় 

কিৎসংস্তক হয়। উশিক্ অগ্রৌ ্বতেহপি চ । ৭২ ভূঞ ধাতুর উত্তর ইক্ প্রত্যয়* হয় 
এবং ধাতুন্ঠ*খকারের স্থানে উকার হয়। যথা, তূরিক্ ভূমিঃ। ৭৩ জস ও সহ 
ধাতুর উত্তর উরিন্ প্রত্যয় হয়। জনি: বজ্রম্ । সহুরিঃ আদিত্যঃ পৃথিবী চ। 
প8 সু, যু রু ও বৃশ্ং ধাতুর উত্তর যুচ প্রত্যয় হয় । সবনঃ চন্দ্রমা। যবনঃ। বরণঃ। 



৫৮২ লিদ্ধান্তকৌসুদী' 

ববনঃ। রবণঃ কোকিলঃণ বরণঃ। ৭৫ অশে রশ চ। অশ্োতেযুছ শ্যাৎ 
রশাদেশশ্চ । রশন! কাঞ্ধী। জিহ্বাবাচী তু দন্ত্যসকারবান্। ৭৬ উন্দের্ন- 
লোপশ্চ । ওদনঃ | ৭৭ গমের্গশ্চ। গমের্ুছ স্যাদ্ গশ্চাদেশঃ। গগনম্। ৭৮ 

বহুলমন্যত্রাপি । যুচ্ স্যাৎ। স্পন্দনঃ। রোচনা । ৭৯ রঞ্জেঃ কুল । রজনম্। 
৮০ ভূসুধুত্রস্জিভ্যশ্ছন্দসি। ভুবনম্। স্থুবনঃ আদিত্যঃ। ধুবনে! বহ্ছিঃ। নিধুবনং 
স্বরতম্। ভূৃজ্জনমন্বরীষম্। ৮১ কু পূ বৃজি মন্দি নি ধাঞঃ কুযুঃ | কিরণঃ। 

বরুণো। বরণঃসেতুত্তিন্তশাকঃ কুমারকঃ ইত্যমরঃ ॥ ৭৫। অশেঃ। অশূ ব্যাপ্ডে।। জিহ্বাবাচী 
ত্বিত। রস আন্বাদনে। চৌরাদিকঃ। ততো নন্যাদিত্বাৎ লং । প্াসশ্রস্থেতি যুহ্া। ॥ রসত্যা- 
্বায়তীতি রসনা । রসনং স্বপনে ধ্বনৌ | জিহ্বার ন পুংসি শ্িজাগায়াং রসন। ক্্িয়ামিতি 

মেদিনী। কাকীবাচা তালব্শকারবান্ জিহ্যবাচী দণ্তাসকরবানিত্যেবা ব্)বস্থা! ভূরিপ্রয়োগাভি 
প্রায়েপে।ক্তা। বস্ততস্ত তালবাশকারবান্ রশনাশবে।হপি কাঞ্চযাং দিহ্বায়াঞ তথ দত্তাসক।রবান্ 
রসন[শবেহপ্যর্থন্থয়ে বোধাঃ। তথ! হি তালব্যা অপি দস্তাশ্চ শন্বশুকরপাংশবঃ। রশনাপি চ 
জিহবায়মিতি বিশ্বকোবা[জ্জহবায়ামুভয়ং সাধুঃ। রসনং নিঃম্বনে দ্বাদে রসনাকঞ্চিজিহ্বয়োরিত্য 
জয়ধরশিকোবাভ্য।ং কাক্া।মপুভয়ং সাধু। এবকফাশে রশ চেতি সুত্রে অশু ব্যাপ্তো। অশ ভোজনে। 
ইতি ধাতুছ্ছয়ম/প গাহম্। রস আন্বাদনে। রস শব্দে। ইতি ধাতুত্যান্ত বছলমন্ভত্রাপীতান্ুপদমেব 
বক্ষামাণেন যুচু । তেন সর্বধত্রাবয়বার্থানুগমোহপি লুপপান্দ ইত্যাহঃ ॥৭৬। উদ্দোং। উন্দী 

ক্রেদনে। অস্ম[ছাচ। ওদনং ন স্বিশ্লাং তক্তে বলায়ামেদনে ক্রিামিতি মেদ্বিণী ॥৭৭। গমেঃ। 
গম্* গতৌ।। নভোংস্তরিক্ষং গগনমিত্যমরঃ ॥ ৭৮। বছলম্। ত্দ প্রশ্রবণে । রুচ দীপ্ডো। শ্ুন্দনত 
আতে। নীরেইতিনিশে না রথে স্ত্িয়ামিতি মেদিনী। রোচন!। এগ্রকলহারে গোপিত্তবরযোধিতোঃ। 
রোচনঃ কুটশা্সল্যাং পূংসি হাাপ্রেচকে ভ্িঘিতি চ। চদি আহলাদে। চন্দনং মলরোস্তবে। চন্দনঃ 
কপিতেদে হ্ঠান্রদীভেদে তু চন্দনীতি বিঃ । চন্দনী তু নদীতেদে। চন্দনোহস্ত্রী মলয়জে ভঙ্রকাল্য।ং 
নপু২সকমিতি মেদ্দিনী । ভদ্রকালী ওষধিবিশেষঃ ॥ ভদ্রকলী তু গন্ধোল্যাং কাত্যারস্তামপি 
স্িয়ামিতি মেদিনী। অন ক্ষেপণে। অসনং ক্ষেপণে ক্লীবে পুংসি শাাজ্জীবকক্রমে ইতি সেদিলী । 

অত সাততাযগমনে। রাজপুর্বঃ॥ রাজাতনঃ ক্ষীরিকায়াং প্রিন্নালে কিংশুকেহপি চেতি বিখমেদিক্সো। | 

এবমস্তেংপি ভষ্টবাং ॥ ৭৯। রঞ্রেঃ। রগ্র রাগে। লুটি তু রপ্রনস্। রগ্রনে! রাগজনমে রঞ্জনং 
রক্তচন্দনে ইতি মেপ্দিনী । বাহুলকাৎ কৃপেরপি কৃুযুন । কৃপোরোল ইতি প্রাগুলত্বাতাবশ্চ। 

কৃপণঃ ॥৮০। তুম । ভূ সত্বার়াং। যুঙ্ প্রাপিপ্রসবে। ধূঞ্ কম্পনে। ভ্রস্জ পাফে। বহুলবচনা- 
স্তাষায়।মপি কচিৎ ॥ ভূবনং বিউপে শাৎ সলিলে গগনে ইতি মেদ্দিনী | বিষ্টপং তুবনং জগন্দিত্যমর: | 
ভৃজ্জনমিতি গ্রহিজ্যেতি সম্প্রনারণম্। সন্ত জশ্ত্বেন দ:। দন্ত শ্চত্বেন অঃ। ক্ীবেহম্বরীবং ভ্রাঙ্জে 

কোকিল: । বরণ: । ৭৫ অশ ধাতুর উত্তর যুচ্ প্রতায় হয় এবং ধাতু স্থানে রশ 
আর্রেশ হয়। যথা, রশন। কাঞ্চী। জিহর! বুঝাইলে রসনা শব দন্তসকারবিশিষ্ট হয়। 
৭৬ উন্দ ধাতুর উত্তর যুচ্ প্রত্যয় এবং ধাতুক্প নকারের লোপ হগ্স। যথা, ওদবঃ। 
৭৭। গম ধদতুর উত্তর যুচু প্রভায় হয় এবং ধাতু স্থানে গ আদেশ*'হয়£ যথা, 
গগন্ম। ৭৮ ন্তান্ত ধাতুর উত্তরও যুদ্ধ প্রত্যয় হয়। স্পন্দনঃ। রোচনা।-৭৯ 
রঞ্জ ধাতুর উত্তর কুযুন প্রত্যয় হয়। রজনম্।.৮* বেদে ভূ,সু, ধূ ওভ্রম্য ধাতুর 



কৃ্স্তে উপায়: । ৫৮৩ 

পূরণঃ লমুদ্রঠ। বৃজনমন্তরিক্ষম্। মন্দনং স্তোত্রম। নিধনম্। ৮২ ধৃষের্ধিষচ, 
সংজ্ঞায়াম্। ধিষণে! গুরুঃ। বিষণ! ধীঃ। ৮৩ বর্তমানে পৃষদ্বৃহম্মহজ্জ- 
গচ্ছতৃর্বৎ। অতিপ্রত্যয়ান্তাঃ ৷ পৃষু সেচনে গুণাভাবঃ। প্ৃষস্তি। বৃহৎ। 
মহান্। পর্মের্গাদেশঃ|' জগত । ৮৪ সংশ্চত্বপদ্ধেহতড। এতে নিপাত্যন্তে। 
পৃথকৃকরণং শতৃবস্তা বনিবৃত্ত্যর্থম। সঞ্চিনোতেঃ স্থুট । ইকারলোপঃ। সংশ্চৎ 
কুহকঃ। তৃপচ্ছত্রম্ ॥ বিপূর্ববাদ্ধন্তেষ্িলোপঃ ইত এ চ। বেহশ্ 
গর্ভোপঘাতিনী | ৮৫ ছন্দহ্যসানচ্ শুজুভ্যাম্ । শবসানঃ পন্থাঃ। জরসানঃ 
৯ 8 সা ৭ পাত স্পেস আপ টপ (বিজিপি পলি সি দরদ, 

নেচামরঃ ॥ ৮১। কৃপ। কু বিক্ষেপে। পৃ পালনাদৌ।। বৃজী বর্জনে । মদি শুত্যাদে। ডুধাঞ ধারণ- 

পোষণয়োঃ। নিধনং ভ্তাৎ কুলে নাশে ইতি মেদিনী। নিধনং কুলনাশয়োরিতি হেমচন্দ্রঃ ॥ ৮২। 

ধৃষেঃ। ক্রিয্বষ। প্রাগলতে । অন্মাৎ কুঃ বিষাদেশশ্চ ধাতোঃ । ধিষণস্ত্িদশাচার্ষেয ধিবণ। খিক্সি 

যেধিতীতি মেদিনী । গীম্পতিধিধণে! গুরুরিত্যমরঃ ॥ ৮৩। বর্তমানে | শত্বচ্চেতি। তথ! চ 
উগিদচামিভি মুমি। মহান | স্বিক্লাসভৃগিতশ্েতি ভীপি মহতীত্যার্দি সিধ্যতীতি তাবঃ। ননু 
পৃষশাহদা্গয়ং। লটঃ শতৃশান্সচাবিতি শতৃপ্রতায়াস্তা এব ভবস্ত বর্তমান ইতি শতৃবচ্চেতি ন কর্তবা- 

মিতি মহদেব লাঘবমিতি চেদত্রাহুঃ । শতৃপ্রতায়াস্তত্বে তু কর্তরি শবিতি শপপ্রতায়ে মহুতী- 

তা।দাবাচ্ছীন দ্যারিতি নুষ্ হ্চান্সহানিত্যাদে। তু তান্তমুদাত্তেন্ঙিদছুপদেশার্িতি ল সার্বধাতুকম্বরঃ 
হদতি প্রতায়ান্তত্বে তু তন্তাতিপ্রতায়ন্তার্ধধাতুকত্বাভ্যুপগমেন শবভাবারোক্তদেষ ইত্যাশয়েনাতি- 
গ্রতার়াস্তত্বেন নিপতনং শ্বীকৃতমিতি | বৃহ বৃদ্ধো। মহ পুজায়াম্। গ্রম্» গতৌ। | পৃষস্তীতি। 
বিন্ুবাচী পৃষচ্ছবো। নপু-সকমিতি ধ্বননায় বহুবচনমুদ্রাহ্ৃতস্। পৃবম্ুগে পুযান্ বিন্দো। ন দ্বয়োঃ 

পৃূষতোহপি না। জনয়োশ্চ ত্রিধু শ্বেতবিন্দুযুক্তেইপুযুতাবিমাবিতি মেদ্িনী। ত্বৃহতী ক্ষুত্রবার্তীক্যাং 

কষ্টকায়াঞ্ বাচি চ। বারিধান্তাং সহত্যাঞ্ ছন্দোবসনভেদয়োরিতি বিশ্বঃ | শতৃবস্তাবাছুগিদচ।- 

মিতি হ্থুম্॥ বৃহন্ বিপুলঃ। মহতী বল্লকীতেদে রাজ তু স্তারপুংসকম্। তত্বতৈদে পুমান্ শ্রেষ্টে 

বাচাবদিতি মেদিনী । মহতী নারদবীণা । বিশ্বাবসোস্ত বৃহতী তুম্থুরোস্ত কলাব্তী। মহতী 
ন।রদন্ত- শ্তাৎ সরহ্বত্যাস্ত কচ্ছপীতি বৈজয়স্তী। অবেক্ষমাণং মহুতীং মুহমুহঃ ইতি মাঘধঃ। জাগৎ- 

তান্বিষ্টপে ক্লীবং বায়ৌ। না জঙ্গমে ত্রিষু । জগতী ভুবনে স্পায়াং ছন্দোভেদে জনেহপি চেতি 
ষেদিনী। তত্র বারুবাচিনং পুংলিঙ্গন্ত শতৃবস্তাবাছুগিত্বেন সুমি জগন্ জগস্তৌ জগন্ত ইত্যাদিতি 

ছাতিগসিজুহোত্ীনাং দ্ধে চেতি বুৃৎপাদিতল্ত তু নুমভাবাজ্জগৎ জগতে জগত ইত্যার্দীতি বোধাম্ ॥ 
৮৪। এসংশ্ভূ | চিএ চয়নে। তৃপ শ্রীণনে। হন হিংসাগত্যোঃ। নিপাত্যস্ত ইতি। অতি- 

উত্তর কুযুন্ প্রতায় হয়| বথা, ভূবনম্। স্ুবন; আদিত্যঃ। ধুবনঃ বন্ধিঃ | নিধুবনং 
স্রতম্। ভূজ্জনম্ অন্বরীষম্। ৮১ কৃ, পূ, বুজি, মন্দি, নিপুর্বক ধাঞ ধাতুর উত্তর 
ক্যু প্রতায় হয়। যথা, কিরণঃ। পুরণঃ সমুদ্রঃ। বৃজনং অন্তরিক্ষম। মন্দানং 
স্তোত্রম্॥ নিধনম্। ৮২ ধৃষ ধাতুর উত্তর কুয প্রত্যয় এবং ধিষচ্ আদেশ হয়। শ্যথা, 
ধিষণ: গুরু ধিষণা বুদ্ধি। ৮৩ বঞ্তমানে শত প্রত্যয়ান্ত পদের ন্তায় অতি প্রত্যয়াস্ত 
পৃ, তৰুহৎ, মহৎ অগৎ এই করটা শব্খও নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ধখা, পৃষু সেচন 
কারা। ॥ গ্গুগাভাব হইল । পৃষস্তি। বৃহৎ । মহ্ান্। গম ধাতুর স্কানে জগাদেশ 
হয়। জগৎ্। ৮৪ সংশ্চৎ, ভপৎ»*€রহৎ্ এই কয়টী পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। পৃথক্., 

পপি 



৫৮৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

পুকষঃ। ৮৬ ধ্টিবৃধিমন্দিসহিভাঃ কি খঞ্জসানো মেঘ: | বৃধসানঃ গুরুষঃ। 
মন্দসানোইগ্রিজীবশ্চ। সহসানো যজ্ঞো মযূরশ্চ | ৮৭ অর্তেগুণঃ শুট চ। 
অর্শসানো হুষ্সিঃ | ৮৮ সম্যানচ স্ববঃ। সংস্তবানো বাখ্মী । ৮৯ যুধিবুধিদূশিভ্যঃ 

কিচ্চ। যুধানঃ। বুধানঃ। দ্বশানো লোকপালকঃ। ৯০ হচ্ছেঃ সনো লুক্ 

ছলোপশ্চ | জুহুরাণশ্চন্দঃ | ৯১ শ্বিতেদ্দশ্চ । শিশ্বিদানঃ পুণ্যকন্ম্া | ৯২ তৃন্- 

তৃচে। শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং চানিটোৌ। শংসেঃ ক্ষদাদিভ্যশ্চ ক্রমাতৃন্- 

ডি স্তঃ। তৌ চানিটোৌ। শংস্তা। ভ্তোতা। শংস্তরৌ। শংস্তরঃ। 
০০: শপ বর পর কিস» || পল সপ পপ সপ সপ ০ স্পা | ৮ ৩৮ পা পপ আপ পপ ও লাশ শত শপে শস্ত স্পেস শা চা শি সস শ্ 

প্রতায়াস্তা ইতি বিশেষ: । নিবৃত্তর্ধমিতি। এব সংশ্চদিতাতোগিদচ।মিতি মুমঃ শক্কৈব নান্ি। 

বেহদিত্যর তূশিতশ্চেতি ভীপ্ নেতি ভাবঃ। সঞ্চিনোতেরিতি। মুভূতিচন্ত্রস্ত সম্পূর্ব1ৎ স্বয়তেঃ 
সংশ্চদিতাহ । তৃপচ্ছনমিত্তি । চন্দ্রম] ইন্যন্যে । বিহপ্তি গর্ভমিতি বেহৎ। ইত এবেতি। 
বিশবসধ্ধদ্ষিণন ইকারস্ক একার ইহ্যর্থঃ | গৌরিতানুবৃত্তৌ। বেহদ্ গর্ভোপযাতিনীতামরঃ ॥ ৮৫। 
ছন্দসি। শু গতে।। জ্ষ্ বয়োহনোৌ ॥ পন্থা ইতি প্রথন্মসহ ই'তাদিমন্ত্রদ্ধয়ে শবসানশবে। গণ পরতয়! 

বাখাতঃ ॥৮৬। খর্দি। খজি তর্জনে। বৃধুবুদ্ধো!। মদিস্ততাদে।। বহ্ মর্ণে। এভো। অসানচ 
কিৎ স্সাৎ । ধ্সানে। মেঘ ইতি খজেরিদিত্বান্,ম্ । ইদিন্বাদেব নলোপাভানঃ । এবঞ্চায়ং 
মদিসহী চ ত্রয়োহপি পুণ্লশ্বুরএব পঠিতুং শক্যাঃ। কিত্বন্ধ বৃধুধাতাবেবোপযুজ্যতে । উত্তরশৃনেহপি 
গুণগ্রহণং হতাজম্। অর্তেঃ সুট্ চ বুধেঃ কিদিতুযুক্ত৷ সর্ববসামঞ্জত্ঠাস্িতযাহঃ | খঞ্জসান: পুরুবারউকখৈঃ 

অন্মিন যজ্ে মনাসানে। বৃষণুহ ইত্যাদিমন্ত্রাণ।ং তষ্যে তু যৌশ্শিকার্থ এব পুরস্কৃত: ॥ ৮৭ । অন্তরে: / 
খ্ধ গতোৌ। ধাতোগ পিং । প্রত্যয়স্ত হডাগম: | অসাবিষদর্শসানায়েতি মন্ত্ষ্ত ভাষো তু অশসানায় শর,ণণং 

হিংসিত্রে ইতি ব্যাখ্য(তম্ ॥৮৮। সমি। ইুঁঞ স্ততৌ। অস্মাৎ সমুমপপদে আনচ্ ॥ ৮৯। যুধি । 
ঘুধ সম্প্রহ!রে। যুধানে। রিপুঃ। বুধির বোধনে। বুধান আচাযা:। দৃশির পেক্ষংপ। বালক 

কৃপেরপ্যানচ। কুপাশঃ খড়াং। কপাপেন কথস্ক।রং কৃপণঃ সহ গণাতে। পরেষাং দ।নসময়ে যঃং 

শ্বকোষং বিমুঞ্চতি ॥৯*। হচ্ছেঃ । হচ্ছ! কৌটিল্যে। অন্মাৎ সন্বপ্তাং আনচ্ স্তাৎ। সনো লুকৃ। 

কেপ সপ সপ স্পা পর এ পি শিপ কাসসঞ আপি সপ সপ শাম শিপ 

হুত্রকরণ শতৃবন্ভাৰ নিবৃন্তির জন্ত। সংপুর্বক চি ধাতুর উত্তর স্ুট আগম ও ইকারের 

লোপ হুইয়া। সংশ্চৎ কুহক। তৃপহ ছত্র। বিপূর্বক হন ধাতুর টির লোপ, 

ইকারের স্থানে একার হইয়!। বেহৎ গর্ভাপঘাতিনী। ৮৫ বেদে শু ও জু ধাতুর 
উত্তর অনানচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, শবসানঃ পন্থাঃ। জধসান: পুরুষ; ৮৬ খঞ্জি, 

বৃধি, মন্দি ও সহি ধাতুর উত্তর অসানচ্ প্রত্যয় হয় এবং প্র গ্রতায় কিৎসজ্ঞক 
হয়। « যথা, খঞ্জনানঃ মেধ । বৃধধসানঃ পুরুষ । মন্দসানঃ অগ্রি ও বীজ। ফহসান: 

যজ্ঞ ও ময়ূর । ৮৭খ ধাতুর উন্তর অসানচ 'গ্রতার হয় এবং ধাতুস্থানে শুট আলম ও গুণ 

হয়। বথা, অর্শসান:ঃ অগ্নি। ৮৮ সংপূর্বক স্ব ধাতুর উত্তর আনচ্ প্রত্যয় হয়। 
যথা, সংস্ভবানঃ বাগী। ৮৯ যুধি, বুধি ও দৃশি ধাতুর উত্তর আন্চ প্রতায় হয় এবং 

উহা? কিৎসংক্ঞক হয়। যথা, যুপান:। সান: দুশানঃ লোকপাল । ৯০ হর্ছ্ 



কান্ডে উণাদয়ত। ৫৮৫ 

ক্ষদিঃ প্টৌত্রো ধাতৃঃ। শকলী করণে ভঙ্চণে চ। অনুদাজ্তিৎ। প্ৰৃকৃথে চক্ষদানস্ঞ 

ইতি মন্ত্রাৎ। *উক্ষাণং বা বেহতং ব' ক্ষদস্তে” ইতি ব্রাক্মণাচ্চ। “ক্ষত শ্যা 
স।রথো। দ্বাস্থে বৈশ্যায়ামূপি শুদ্রজে” ।৯৩ বছুলমন্যতরাপি ৷ মন্ । মন্তা | হন্। 

হুন্তা। ইত্যদি । ৯৪ নণ্তু নেষ্টত্বফ্ট,স্বোতৃপোতৃ্ভ্র।তৃজামাতৃমাতৃপিতৃভ্হিতৃ । 
ন পতন্ত্যনেন নপ্তা পৌত্রে। দৌহিত্রশ্চ। নয়তেঃ পুগ্ গুণশ্চ। নেষ্টা। 
ত্বিষেরিতোহুত্বম্। ত্বষ্টা। হোতা। পোতা খত্বিগ্ভেদঃ। ভ্রাজতের্জ- 
লোপঃ। জ্জাতা। জায়াং মাতি জামাতা । মান পুজায়াম। নলোপঃ। 
মাতা । পাতেরাকারম্ ইত্বম। পিতা । হুহেস্তচ ইট গুণাভাবশ্চ। 

ছলোপশ্চ। বুয়োধাম্মজ্জুভরণমেন ইতি মন্ত্রে জু5রাণং কৌটিলাকারি এনং পাপং যুয়োধি পৃথক্ 
কুরু ইতি ত।যাম্।॥ »৯১। শ্বিত। শ্বিতা বর্ণে অন্মাৎ সন্স্তাদানট। সম্ঠগোরিতি দ্বিতম্। মনে লুকৃ। 
তকারহ্য » দকারঃ। কি“দত্ন্ুবৃত্তের্ঁ ৪৭2 । পুণ্যকশ্ম্েতি । শিখিদানে। পুণ্যকর্শা। হতি বিশেষানিস্ষে 

অমরঃ। অকৃষ্কং নিষ্পাপহাৎ শুপ্ধং কন্ম য্তেতার্থঃ। ক্ষীরম্থামিনা তু গ্রকৃতশুত্রং বিস্বৃতা শ্বির্দি 
খৈত্যে অশ্ম।ল্লিটু কানজিতি ব্যাখা।তং তদসঙ্গতং কানচশ্ছান্দসত্বাৎ। হদ্দিত্বেন নলাপানুপ- 

গন্তেশ্চেতি ছিক্ ॥৯২। তৃন্তৃচৌ। শংক্তেতি। খংস স্ততাবস্মৎ তৃন্। অগ্তন্িতি শৃত্রে নপ্তাদি- 

গ্রহণং নিয়মার্থমৌণাদিকতৃন্তূজন্তানাং চেছুপধাদীঘন্তর্হ নপ্ত্রাদীনামেবেতুক্তম্। তেনাতর দীর্খে! 

নেতুদাহরতি। পংস্তরোৌ শংস্তর ইতি নিত্ব।দাদ্যুদাত্তঃ। তথ। চমস্ত্রঃ। শ্রাবগ্রাম উতশংন্ত।নু বিপ্রঃ। 
আদিশব্দাচ্ছাহ অনুশিষ্টো । শান্তি বিনয়তি সন্তান শান্ত বুদ্ধ: । শাস্তারো । শান্তার: | শান্ত! সমস্ততগ্্রে 

না শাসফে পুনরস্তবদিতি। প্রপূর্বশ্ত তু নপ্জাপিযু পাঠ।দপ্তৃত্নিতি দীর্ঘ: । প্রশাজ্তারো প্রশাস্তারঃ | 
গত] শুত্রা চ বৈহ্ঠাদৌ প্রতীহারে চ সারথানিতি মেদিনী। কোষানুসারেণাহধ বৈষ্ঠায়মিতি | 
অনরস্ত ক্ষব্িয়ায়াঞ্চ শুড্রজে ইতাহ । লীঞ্ প্রাপণে | উৎপুর্ববঃ ডন্নেতা ক্তিগ্তেদঃ 1 ৯৩। বছলমন্ততাপি 
অগ্থত্রাপি ধতোর্যহছলং ভূণ্ভূচৌ ভবতঃ । পূর্বাস্ুএস্থদিশদ্দেনৈব মন্তা হস্কেত্যাদেঃ সিদ্ধা্বাৎ 
প্রপঞ্চমিদং শৃতরমূ ৪৯৪ । নপ্তৃনেগ । নপ্তাদয়ো দশ তৃন্জস্ত। নিপাত্যস্তে । নপ্তেতি। নঞ্ঃ 

প্রকৃতিভাবঃ। পৎ* গতা বিত্যম্ম।ৎ তশব্দলেপঃ। নাঞ প্র।পণে। তিষ্ দীপ্তে। ছ দান!দনয়োঃ। পুঞ পবনে। 
শপ অপ ও: পা আস এ সি (সস ০ পপ সপ সপ শপ শপ শপ 

ধাতৃর স্টস্তর আনচ্ প্রত্যয় হয় এবং সন্ ও সনের লুক্ ও ছকারের লোপ হয়। যথা, 
জূতুরাণঃ চন্দ্র: | ৯১ শ্ব ধাতুর উত্তর আনচ্ প্রতায় হয় এবং দ আঁগম হয়। 
যথা, শ্িশ্িদানঃ পুণাকন্ম্মা ৯২ সংজ্ঞা বুধাইলে সন্স ও ক্ষদ প্রভৃতি ধাতু উত্তর 
বথাক্রমে তৃণ ও তৃচ্ প্রতায় হয় এবং এ প্রত্যয়দ্বয় অনিট হয়। যথা, শংস্তা ক্তোতা। 
সংস্তরৌ। শংস্তরঃ। ক্ষদি এইটী সুত্র ধাতু । ইহা শকলীকরণ ও ভঙ্গণার্থে 
গ্াযুক্ত হয় । প্বুক্যে চক্ষদানম্” এই ম্স্্ানারে এবং “উক্ষাণ, বা বেহতং বাক্দন্তে”*, 

এইরূপ ব্রাঙ্গণাম্নসারে ইহ৷ অন্দান্ডেত অথাৎ আত্মনেপদী। ক্ষত শন্দে সারথি, দ্বারি ৪৪ 

বৈশ্তাগর্ডে পুদ্রোরসনাত ব্যক্তি বুঝার । ৯৩ অন্থন্র ও বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাঁওয়! 
বায়। যথ।» মন্দ মন্তা | হন্। হৃস্তা।, ইতাদি। ৯৪ নপ্ত, নেষ্ট, ্্, স্থোত, পোত, 

ভ্াতৃজামাতু, মাড়, পিতৃ, ছুহিতৃ। এই কয়টা পদ নিপাতনে সিদ্ধ। নি ধাতুর 
উত্তর তৃপ্ প্রত্যয়, যুক্* আগম ও *গুপ হইয়া । নেষ্টা। ত্বিষ ধাতুর ইকারের 

ক (৭৪) 



৮৬ | সিদ্ধা স্তকৌম্দী | 

দুহিতা | ৯৫ সাবসেখন্। স্বসা। ৯৬ যতেবদ্ধিশ্চ । যাতা। “ভার্ষ্যাস্ 
ভ্রাতৃবর্গম্ত যা'তরঃ স্তযঃ পরস্পরম্” | ৯৭ নঞ্িঃ চ নন্দেঃ। ন নন্দতি ননন্দা। 
ইহ বুদ্ধির্নানুবপ্তত ইত্যেকে | “ননান্দ। তু স্বস। পতার্ননন্দা নন্দিনী পচ সেতিঃ 
শব্দার্ণবঃ | ৯৮ দিবেখছি। দেবা । দেবরঃ। “ম্বামিনো দেবৃদেবরৌ?” | ৯৯ 

নয়ভের্ডিচ্চ । না। মরৌ। নরঃ | ১০০ সব্যস্থশ্ছন্দসি | অন্বান্থেত্যজ স্থাস্থিন- 
স্থুণামুপসংখ্যানম্।০। সব্যেষ্ঠা সারখিঃ | সব্যেষ্টরৌ | সব্যেষ্ঠরঃ | ১০১ অস্তি- 
শ্ধৃধম্যস্তাশ্যবিতৃভ্যোহনিঃ। অষ্টভ্যোহনি প্রত্যয়ঃ স্যাশু। অরণিরগ্নেষ্ষোনিঃ 

আজ দীপ্ত । ম।মানে। পা রক্ষণে। ছুহ প্রপূরণে ॥ তুষ্ট! পুমান্ দেবশিলিতকঙ্ষে(রাদিতাভিদ্যপীতি 
মেদিনী। জায়াং মাতাত্তাস্ত গাবিতণার্থঃ ॥৯৫। সুগ্যসেঃ। স্ষ্চি ডপপদে অস্থ ক্ষেপণে ইতাস্ম ৭ 

খন যণাদেশ?। স্বস। ভগিনী। সাবসেরিতি তু রাচিৎকঃ পাঠ ॥৯৬। যতেত। যতী গুযত্ে ॥৯৭। নঞ্জি চ। 

টুনদি সমৃদ্ধ । অন্পারঞাপপদে খন । ননন্দহীতঠি। কৃতায়ামপি সেবায়াং ন তুষ্যতীতার্থঃ। 

উবাপৃাষ। ননান্দ। ঢ নননা? চ প্রকাঙ্জিতেত্ি দ্বিজপকে।ষঃ ॥ ৯৮। দিবেং' দিবু ক্রীড়।বিজিগীষাদে। 
দেবেতি। ভ্রাতর হতানুবৃত্তো স্বা।মনে থেবৃদেবরাবিতামরঃ ॥ ৯৯। নয়তে:। শী-গ পাপণে। অন্মাদ 

খষপ্রতায়ঃ। সচডিং। [ভন্বটউলেপঃ হাঃ পুমাংসং পঞ্চজনাঃ পুরুষাঃ পুঞুযা নরা হত্যমর2॥ 

১৯*। সবো। ষ্টা শক্িনিবৃত । অন্ম।ৎ সব্যশন্দে উপপদে খ স্তাৎ সচ ডিৎ। তৎপুরুষে কৃতীতি সপ্তমা। 
অলুক্। ডপসধ্খাানমিতি। হঙন্তেতি শেল ॥ ১০১। অগ্ডি। স্থগতৌ।। খ গতৌ। ধু ধারণে । ধমিঃ 
মৌ এঃ। অম গতো। | অশ ভোঞ্সনে । অব রক্ষণ।দৌ। ৩ প্লননশুরণয়োঃ। অরণিবলক্কিমন্থে ন। ছয়ে নন্থ্য 
দারুণাত মেপিনী। সরশিঃ আপণিবজআ্মনারিাত দল্কাদে রতসঃ। সরাণঃ পঙ্্ণ)ী মার্গে স্রীতি 
মেদণী। শৃহিংসয়াম। ততোহাত প্রতায়ঃ। শরাণরিতোকে । শরাণিঃ পাঁথ ৮।পলাবিতি তালব্য। 
দাবজয়ঃ। হমামগ্রে' শরণিমিতি মন্ত্রে শরণিং হিংসাব্রতলোপরূপামীস্বযঃ ক্ষমন্থোতি বেদভাষাম্। 

খরণিভু মঃ। 'ধমপী তু |শরাহাবল।সিগ্তাস্ত যোবিতীতি মেদিশী । অসানগাঁতিঃ। অন্তত 

শিপ পপ 

স্থানে অকার হইয়া। ত্বপ্কা। হোতা। পোত। খত্বিগ্ভেদঃ। ভ্রাজ ধাতুর জকারের 
লোপ হয়। ভ্রাতা । জায়াং মাতি জামাত । মান ধাতু পুঙ্জী করা । নকারের 
লোপ। মাতা। পা ধাতুর আকারের স্থানে ইকার । পিঞঙা। হছুহ ধাতুর 
উত্তর তৃচ্ হইয্বা ইটু ও গুণাভাব। ছুহিতা।৯৫ স্ুপূর্বক অস ধাতুর উত্তর 
খন্ প্রত্যয় হয়। স্বসা। ৯৬ যত ধাতুর উত্তর খান্ হয় এবং অকারের হ্বান্ধ হয় । 
যাত। ভার্ধাস্ত ভাত্বর্গন্ত যাতারঃ স্থযুঃ পরস্পরম্। ৯৭ নঞ্পূর্বক নন্দ ধাতু 

উত্তর খন্ প্রত্যয় হয়। ন নন্দাত ননন্দা। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে "নন্দ 
'শব্দের বৃদ্ধি হইবে | ননান্দা তু স্বসা পত্যুর্ননন্দা নান্দনী চ সা । ইন্ডি 
শবাণবঃ । ৯৮ দিব ধাতুর উত্তর খা প্রতায় হয়। দেব । দেবরঃ। স্বামিলো 
দেবৃদেবরৌ । ৯৯ নী ধাতুর উত্তর খ প্রত্যয় হয় এবং প্রতায় ডিৎসংজ্ক হয্স। 
না। নরৌ। নরঃ । ১০০ বেদে সবা শবপুর্বক স্ব ধাতুর উর.খ প্রতায় 
হয়। “অন্বান্ব এই হ্ৃত্রে স্থ'ঃ স্থিন্, স্থু এই কক্টার উপসংখ্যান হইবে। 
পচ [ষ্ঠ সারাথ, | 'স.ববঠরৌ । সব্যেষ্ঠরঃ 1,১০১ অনি) “ভ্য, ধু, ধম, অম, "বশ, 



কৃ্গক্তে উপাদয়ঃ | ৫৮৭ 

সরনিঃ ৮ ধরণিঃ | ধমনিঃ। অমনির্গতি2। অশনিঃ। অবনিঃ। তরণিঃ। 

বাহুলকাদ্ রজনি3 | ১০২ আউি শুষেঃ সনশ্ছন্দসি। আশুশুক্ষণিরগ্রির্বাতশ্চ। 

১০৩ কৃষেরা দেশ্চ চঃ।" চ্ষণির্ভজনঃ । ১০৪ অদে্মু চ। অদ্মনিরগ্নিঃ | ১০৫ 
বুতেশ্ছু। বর্তনিঃ। গোবদ্নস্ত চকারাম্মুট চ বত্সনিরিত্যাহ | ১০৬ ক্ষিপেঃ 

কিচ্চ। ক্ষিপণিরায়ুধম্ । ১০৭ অঙ্চি শুচি হু স্পিছাদি ছর্দিভ্য ইনসিঃ। 
অঙ্চিজ্ধালা। ইদন্তোহপ্যয়ম। “অগ্নেভ্রণজন্তে অর্চয়ঃ” । শোচিদ্রীপ্তিঃ। 
হবিঃ সর্পিঃ॥ ইন্মন্ ইতি ত্ত্বঃ। ছদিঃ পটলম্। ছদ্দির্ববমনব্যাধিঃ ৷ ইদ- 

ভুজাতে রাজ্যমিজ্রেণানয়েতি অশানব্জম্। অশনিস্তীপুংসয়ে: ভ্যাচ্চঞ্লায়।ং রবাবদ্বীতি মেদিনী। 

অবনিঃ পৃথিবী। তরণিছ্যমণো। পুংসি কুম।রীনৌকয়োঃ স্্রিয়ামিতি মেদিনী। কুমারী লতাবিশেষঃ। 

তখণীক। চারুকেসরাঃ। লহ কুমারী গন্ধাঢোতি ধন্বস্তরি।নবণ্টং | রজনিরিতি ॥ রঞ্জ রাগে। 
অন্মদপ্যিনিঃ নলোপোহপি বাহুলৰকাৎ। কৃদিকারাদিতি ডীষ্। রজনী নীলিনী রাত্রিহরিত্রা 

জতুকন্ত্র চেতি মেদ্িনী ॥ ১০২। আডি। শুষ শোবণে। অন্মাৎ সন্স্তাদ।ডি ডপপদে অনিঃ স্যাৎ॥ 
১০৩। কুষের।দে;। কৃষ বিলেখনে। চধণিজ্জন হতি বৈদিকনিঘণ্টো চধণিশব্দস্ত মনুষ্যন|মস্থ পাঠাৎ। 

ওম।সশ্চর্ষণাঘৃত ইত্যাদিমন্ত্রেযু বেদভাব্যকারৈস্তথৈব বাখ্যাতত্বচ্চ । ভন্বলদত্তেন তু আদেশ্চ ধ 

ইতি পতঠিত্বা ধণিববন্ধকীতি ব্যাখ্যাতম্। তদঘুত্তম্। তথ! সি ধৃষেরিতোব স্থত্রয়েৎ। প্রাগল্ভা- 

রূপ।বয়বার্থানুগমাৎ। আদেশ্চ ধ ইত্যংশম্ত তাগেন ল।ঘবাচ্চ তম্ম।দাদেশ্চ চ ইতি দশপ।দীপাঠ 

এব যুক্ত ইত্যাহুঃ ॥ ১০৪। অদে:। অদ ভক্ষণে। অল্মাদনিস্তস্ত মুডাগমশ্চ ॥ ১০৫ । বুতেশ্চ। বৃতু বর্তনে। 

ক্বপ্মাদপানিঃ। বত্তনিরিতি। কৃদিকারাদিতি ডীষি তু বর্তনী। সরণি: পদ্ধতিঃ পড়া) বর্তুম্েকপদীতি 
চেতামরঃ ॥ ১০৬ । ক্ষিপেং। ক্ষিপ প্রেরণে। ক্ষিপণির।যুধমিতি । উতস্ত বাজী ক্ষিপণিং তুঁরণ্যতীতি মন্ন্ত 
বেদভ[য্য তু ক্ষিপণিং ক্ষেপণমনুতুরণ/তি ত্বরয়তি গন্তমিতি ব্যাখা।তম্ & ১০৭। অচ্চি।* অচ্চ পূজায়াম্। 
শুচ শোকে । হু দানে। স্থপ্্* গতৌ । ছদ অপবারণে ণান্তঃ। ছর্দ বমনে | অচ্চিরিতি সাস্তম্* তমর্ছচিষ! 

শ্কজদিয়ান্্তি মন্ত্র | নয়নমিবং সনিদ্রং ঘৃণতে দৈপমচ্চি রতি মাঘঃ। জ্বালাভ।সোর্নপুণস্চ্চিরিতি নাশার্ধে 

স।ন্তেষমরঃ। হদন্তোহপীতি । ণিজন্ত।দচ্চেরচ হরিতি ভাবঃ। অচ্চিহ্েতিঃ শিখ। স্ত্িয়ামিতামর2। 

রোচিঃ শোচিরভে ক্লীৰে ইতি। সর্পিত্বতম্। ছদ্দাতেহনয়া ছদিঃ। ক্ত্রিয়ামেঝেতি লিঙ্গ নুশসন” 

অব ও তু ধাতুর উত্তর অনি প্রত্ায় হয়। অরণিঃ অগ্রের্যোনিঃ। সরণিং। ধরণিঃ। 
ধমনিং । অম'নর্গতিঃ। অশনিঃ। অবনিঃ। তরণি: । বাছলকবলে রজনিঃ। ১০২ 
বেদে' আড্পুর্বক শুষ ধাতুর উত্তর অনি ও সন্ প্রতায়হয়। আশুশুক্ষণিঃ অগ্নিঃ 

বাষুশচ। ১০৩ কৃষ ধাতুর উত্তর অনি প্রত্যর হয় এবং ক স্থানে চ হয়। চর্ঘণিঃ, 
দন; । ১০৪ অদ ধাতুর উত্তর অনি প্রত্যয় হয় এবং হুট আগম হয়। অদ্মনিঃ 
আগ্রিঃ। ১৪৫ বৃত ধাতুর উত্তর অনি প্রত্যয় হয়। বগুনিঃ। গোবদ্ধনমতে 
চকারের পর»* মুটহইয়। বত্মনিঃ এইরূপ হইবে। ১০৬ ক্ষিপ ধাতৃর উত্তর অনি 
প্রত্যয় হয় এবং প্রত্যয়ের কিৎসংজ্ঞা হয়। ক্ষিপণি: আযম ১০৭ অর্ছি, শুচি,: 
ছ.হপি, ছাদি ও ছর্দিৎ ধাতুবু উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়। অর্িঃ জাল! । এই 
ধাতুটী ইববুত্কঙ হয়্।॥ “্অগ্সেত্রাজন্তে--পর্টয়ঃগ,। শোচিঃ দীন্তিঃ । হবিঃ সর্পিঃ 



৫৮৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

স্তোহপি। ছর্দাতীসারশূলবান্। ১০৮ বুংহের্নলোপশ্চ ॥ “বহির্ন কুশশুষ্পণো” 
১০৯ ছ্যুতেরিসিন্নাদেশ্চ জঃ। জ্যোঠিঃ। ১১০ বসৌ রুচেঃ সংজ্ঞায়া ম্।+বন্ু- 
রোচিরবজ্ঞঃ। ১১১ ভুবঃ কিশু। ভূবিঃ সমুদ্রঃ। ১১২ সহো ধশ্চ ।.সধিরনডীন্। 
১১৩ পিবত্তে; স্থক্। “পাগিশ্চক্ষুঃসমুদ্রয়োঃ” 1১১৪ জনেরুসিঃ | জনুঞ্ঞননম্। 
১১৫ মনেদ্দশ্ছন্দসি । মধু? | ১১৬ অর্তিপৃবপিযজিতনিধনিতপিভ্যো। নিৎ। 
অরুঃ। পরুগ্রান্থিঃ। বপুহ | যজুঃ। তনুঃ। তনুষী। তনুংষি। ধন্সুরস্ত্রিয়াম্। 

“ধমুর্বংশবিশুদ্ধোহপি নিগুণঃ কিং করিষ্যতি” । সাস্তম্য উদস্তন্য বা রূপম্। 
“তপুঃ সৃধ্যাগ্রিশক্রযু”।১১৭ এতের্ণিচ্চ । আয়ুঃ। আয়ুষী | ১১৮ চক্ষেঃ শিচ্চ । 

স্ত্রমূ। এবঞ্চ পটলং ছদিরিতামরগ্রন্থে পটলসাহচথ্য।চ্ছদ্দিষঃ ক্লীবতাং বদন্ত উপেক্ষ্যাঃ। ছদ্দ্তীতি। 
ছদ্দিশ্চ/তিসারশ্চ শুলশ্চ তানি যন্ত সম্তাতি বিগ্রহঃ ॥ ১০৮1 বৃংহেঃ । বুছি বৃদ্ধো । অন্মদিসিঃ 1 কুশশুম্মণে- 
ঝিতি শুক্ম! নম অগ্নি অগ্রিবৈবস্ব।নরে। বহিরিতাপঞ্ম্য বর্িঃ শুম্মেতামরেণে(কত্ব/ৎ ॥ ১*৯। ছ্াতেঃ। 

ছাত দীপ্ৌ।। জ্যোতিরগ্রৌ দিবাকরে। পুমান্ নপু:সকং দৃষ্টো স্তান্নক্ষত্রপ্রক।শয়ে।রিতি মেদিনী ॥ ১১০। 

বসৌ। রুচ দীপ্তাবন্মাদ্বছ্ুশব্দে উপপদে ইপিন স্ত।ৎ সংজ্ঞ/য়াম্। বাহুলকাং কেবলা দূপি। রোচিঃ শোচিরুভে 
ক্লীবে ইতামরঃ ॥১১১। ভুবঃ। ভবচেরিল্সা।ৎ সচ কিত॥১১২। সহে।। বহ মর্ধণেহন্মাদিসিন ধশ্চান্তাদেশঃ ৷ 
১১৩। পিবতেঃ। পা পানে । অন্ম।দিসিন্ ধ(তোশ্চ ছুগ।গমত ॥১১৪। জনেং। জনী প্রাহৃর্ভাবে ৪১১৫। মনেঃ। 

মন অববোধনেহস্মদু।সঃ স্তাচ্ছন্দসি ধক।রশ্চাপ্তাদেশঃ । মধু পবিরদ্রব্যম্॥ ১১৬। অন্ডি পু। গত ।পু 
প।লনপুরণয়ে।: | ডুবপ বাঁজসপ্তানে । যজ দেবপুঙগাদে।। তনু বিস্তারে। ধন ধান্তে। তপ সন্ভাপে। এভ্য 

উসির্নিং স্ত/২॥ ব্রণোহগ্রিয়মীন্মমরঃ় ক্রীবে ইত্যমরঃ) গ্রঙ্গিণ। পর্বপরুষী ইতি চ। বযূুঃ ক্রীবং 
তনৌ। শন্তাকর্তীবগীতি মেদিনী। শম্তাকৃতিং প্রশস্তাঞ$তিরিতার্থঃ। যকজুরিতি বজুর্ধেদঃ। তনুঃ 
শরীরম্। তনুষেৎনঙ্গমিতি হুবদ্ধুং । স্যাতনুত্তন্ষা সার্ধং ধনুষা চ ধন্ুঃ বিদুরিতি দ্বিরূপেধু বিশ্বঃ। 

অথাস্ত্রিপ্নাং, ধনুপ্চাাপাবিভ্যমরঃ | ধন্ুঃ পিয়।লে ন। নস্ত্রী রাশিভেদে শরাসনে। ধনুর্ধরে ত্রিথিতি সাস্তে 
মেদিনী ॥ ১১৭। এতেঃ। ইণ্ গতা(বহান্স।ছুসিঃ। শিশ্বাদ্বৃদ্ধৌ কৃতায়ামাদেশঃ ॥ ১১৮। চক্ষেঃ। চক্ষিঙ 

শপ পাপ ০ ০ পা পাপা শিপ আপ ৯ আপ পদ পাপ্পু লজ 

“ইন্মন্” এই সর দ্বার! হ্রন্য হয়। ছদিঃ পটলম্ | ছপির্বমনব্যাধিঃ। ইহ! 
ইদস্তও হয়। “ছদ্দ্যতীসারশুলবান্”। ১০৮ বৃংহ ধাতুর নকারের লোপ হয়, ইসি 
প্রত্যয় পরে থাকিলে । বহির্ন৷ কুশশুস্মণোঃ। ১০৯ ছ্যত ধাতুর উত্তর ইসিন্, গ্রতায় 
হয় এবং আদিতে অর্থাৎ দস্থানে জ হয়। জ্যোতি: ১১০ বস্থু শবদপুর্বক রুচ 
ধাতুর উত্তর সংজ্ঞা্থে ইসিন প্রতায় হয়। বগাঁ, বস্্ররোচিঃ ষজ্ঞঃ | ১১১ ভূধাতুর 
উত্তর ইসিন্ প্রত্যয় হয় এবং প্রতায়ের কিংসংস্ঞা হয় । ভূবিঃ সমুদ্রঃ | 
১১২। সহ ধাতুর উত্তর ইসিন্ প্রত্যয় হয় এবং হ স্থানেধ হয়। সধিঃ: অনভান । 
১১৩ পিব ধাতুর উত্তর ইসিন্ প্রতায় এবং থুকু আগম হয়। পাখি. ক্ষ ও 
সমূদ্র । ১১৪ জন ধাতুর উত্তর উসি প্রত্যয় হয় । জনুঃ জননমস্. | ১১৫ মন 
ধাতুর উত্তর উসি প্রত্যয় হয় এবং ন স্থানে ধ হয়। মধুঃ। ১১৬ অস্তি, পৃ. বপি, 
যজি, নি, ধনি ও তপি ধাতুর উত্তর উসি প্রত্যয় হয় এবং প্র প্রত্যয় ণিৎংসংজ্ঞক 
হয়। অরুঃ। পরু: গ্রন্থঃ । বপুং। যু | তঙছঃ। তন্ুদী। তনুংরি। খনুঃ 



কদন্তে উপাদযঃ। ৫৮৯ 

চক্ষুঠ। ১১৯ মুহেঃ কিচ্চ। মুক্রব্যয়ম্। ১২০ বহুলমন্াত্রাপি । আচক্ষ্ত। 
প্ররিচক্ষুঃ | ১২১ কু গূশু বুঞ্ চতিভ্যঃ ঘরচ। “কর্ববরো ব্যাপ্ররক্ষসো১৮। 
গর্ববরোহহ্ঙ্কারী ৷ 'শ্ববরা রাত্রিঃ। বর্ববরঃ প্রাকৃতো জনঃ। চত্বরম্। 
১২৪ নোঁ সদেঃ। “নিষদ্রত্ত জন্বাল£৮। নিষদ্বরী রাত্রিঃ। 

ইত্যুণাদিষু দ্বিতীয়: পাদ: । 
১ ছিস্বরছব্বরধীবরপীবরমীবরচীবরনীবরগহবর কটুরসংযদ্বরাঃ। একাদশ 

্বরচ্প্রত্যয়ান্ত! নিপাত্যন্তে। ছিদির্ ছদ্। অনয়োস্তকারোহস্তাদেশঃ ছিদে- 
গুণাভাবশ্চ। ছিত্বরে! ধূর্তঃ। ছত্বরে৷ গৃহকুগ্তয়োঃ। ধাবরঃ কৈবর্তঃ। 

বাক্তারাং বাচি। অন্মাহুসিং শিল্তবতি । শিত্বাৎ খ্য।ঞাদেশাভাবং। চক্ষতে রূপমন্থীভবত্যনেনেতি চক্ষু: ॥ 

১১৯। মুহেং। মুহ বেচিতো। মুহুঃ পুনঃ পুনঃ শঙ্খদভীক্ষমস কৃৎসম। হত্যবায়েষমরং ॥ ১২১। কৃগূ। 

কৃবিক্ষেপে। গৃনিগরণে । শূ হিংসায়ম্। বৃুঞ্ বরণে । চতে যাচনে। নে তঃ কর্বারঃ ক্রব্যাৎ কর্ববুরে! 

বাতুরক্ষসেোঃ। ইতি শব্দার্ণবঃ| শর্ধরী যামিনী স্ত্িয়োরিতি মেদিনী। বর্বরঃ পামরে কেশবিস্তাসে 
নীবৃদত্তরে । বর্ধরঃ পঞ্রিকায়াস্ত বর্বর শ।কপুষ্পয়ে।রিতি বিশ্ব: । বর্বরঃ পামরে কেশচত্রলে নীবৃদস্তরে। 
পঞ্রিকায়াম্পুমান্ শ/কপুস্পভেদভিদে: স্বিরামিতি মেদিনী। চত্বরং স্থগ্ডিলে গণে ইতি চ॥ ১২২॥ 

নৌ সদেঃ। বদ্* বিশরণাদৌ। | নিপুরবাদম্ম(ৎ ঘরচ্ স্তাং। সদ্দিরপ্রতেরিতি বত্বং | নিবন্বরঃ। ম্মরে পক্ষে 

নিশায়ী তু নিষদ্থরী ইতি মেদিনী। ইত্যুণাদিঘু দ্বিতীয়; পাদঃ। 
১ছিত্বর। অনযর়ে!রিতি। ছিদিরু দ্বৈধীকরণে। ছদ অপবারণে। ছিত্বরঃ ছেগনে ভ্রব্যে ধূর্তে 

বৈরিপি চ ত্রিখিতি মেদিনী। ডুধাঞ ধারপণপোষণয়েং। পা পানে । মা মানেণ এবাং ত্রয়াণামীত্বমন্তহ্ত 
নিপাতাতে ইতোকে । অন্তে তু পীবমীবতীবনীবস্থ্োলো । এভাঃ ঘরচি লোপে। ব্যোরিতি লোপমাহঃ। 

পীবরঃ কচ্ছপে স্ত্ুলে ইতি মেদিনী। মীবর ইতি। হিংসক ইত্যর্থনুগুধ্যৈন মীঞ হিংসান্া- 

শব স্রীলিঙ্গ হয় না। প্ধন্র্বংশবিশুদ্ধোঘপি নিগুণঃ কিং করিষাতি”। ইহা সাস্ত 
অথবা উকারাস্তের রূপ। তপুঃ কুর্য্য, অগ্নি, শক্র। ১১৭ ইন ধাতুর উত্তর উসি' 
প্রত্যর হয় এবং এ প্রতায় ণিৎসংজ্ঞক হয়। আযুঃ। আযুষী। ১১৮ চক্ষ ধাতুর 
উত্তর উসি প্রত্যয় হয় এবং উহা কিৎসংজ্ঞক হয়। চস্ষুঃ। ১১৯ মুহ ধাতুর উত্তর 
উসি প্রতায় হয় এবং উহ কিৎসংজ্ঞক হয়। মুছঃ অবায়ম্। ১২০ অন্তত্রও প্রয়োগ 
দৈথিতে পাওয়া যায় । আচক্ষুঃ। পরিচক্ষুঃ। ১২১ তু, গৃ. শৃ, বৃঞ্ ও চতি ধাতুর উত্তর, 
ঘবরচ প্রতায় হয়। কর্বরঃ ব্যাত্র ও রাক্ষস। গর্বরোইহংকারী। শর্বরী রাণুত্রঃ। 
বর্রঃ প্রাকতজনঃ। চত্বরম । ১২২ নিপুর্বক সদ ধাতুর উত্তর ঘরচ্ প্রত্যয় হয়। 
নিবকঃ ভঙ্বালঃ। নিষদ্ধরী রাত্রিঃ। 

ইতি উনাদিস্ত্রে দ্বিতীয়পাদ। 

.. ৯।1ছত্বর, ছস্বর, বীবর, পীবর, মীবর, চীবর, তীবর, নীবর, গহ্বর, কট্র, 
স্যঘর এই একাদশটা ছুরচপ্রত্যয়াস্ত পদ নিপাতনে পিদ্ধ হয়। “ছিদির্”, “ছাদ”, 
এই উভয় ধাতুরঃঅস্তে তকারাদে্ল” হয় এবং ছিদ ধাতুর ইকারের গুণ হয় না। 



৫৯৪ পিদ্ধান্তকোমুদী ৷ 

পীবরঃ স্ুলঃ। মীবরো হিংসকঃ। চিনোনেদীর্ঘশ্চ | চীবরং ভিক্ষক- 

প্রবরণম্। তীবরে। জাতিবিশেষঃ। নীবরঃ পরিব্রাট । গাহতেহ্ুস্বত্বম্। 

গহবরম্ । কটে বর্ধাদৌ। কটুরং ব্যঞ্জনম্ । যমের্টকারঃ। , সংযদ্রো 
নৃপঃ। পদেঃ সম্পদ্বরঃ ইত্যেকে । ২ ইণ্ লিএই 'জি দীওুষ্যবিত্যো নকু। 
“ইনঃ সূর্য্য নূপে পত্যো”। দিনঃ কাণঃ। জিনো হর্ঠন্। দীনঃ। উষ্2। 
উনঃ | ৩ ফেনমীনৌ । এতৌ নিপাত্যেতে । স্ফায়তেঃ ফেনঃ। মষীনঃ। 
৪ কষেব্বর্ণে। কৃষ্ণ; । ৫ বন্গেব্রধিবুধী চ | ব্রপনঃ। বুধ? । ৬ ধাপৃবস্থা- 
জ্যতিভ্যো নঃ। ধান! ভূম্টঘবে জ্িয়ঃ৮। পর্ণং পত্রম্। পর্ণ; কিংশুকঃ। 

মিতান্মাৎ ঘরজিতি কেচিদ।হঃ। তীরে! নাম্বুধৌ বাধে ইতি মেদিনী। শ্তাতীবরো! বাপিজিকে 

বান্তবেহপি চ দৃঙ্চতে ইতি সেদিনীবিশ্বপ্রকংশৌ । গাহতেরিতি। গা খিলোডনে। কটুর 
কৎসিতে বাচ্যে লিঙ্গং তক্রে নপুংনকমাত মেদিনী। বাহুলকাছুপপূর্বক হদানদনয়োরিতাল্মাৎ 

ঘ্বরঢাকারলোপঃ॥ উপহ্রং সমীপে স্ঞাদেকাস্তেহপি মপুংসকমিতি মেদিনী। উপহরে! রখ ইতি 

কেচিৎ ॥২। ইস্। ইণ্গতে।। যিঞ্ বন্ধনে । জিজয়ে। দীঙ্ক্ষয়ে। উষদদাহে। অব রক্ষণে। 

ইনঃ পত্যো নৃপার্কয়ো রতি মেদিনী। জিনোহহতি চ বুদ্ধে চ পুংসি শ্যাৎ ভ্রিধু জিত্বরে ইতিচ। মীনা 

অধিকষোধায়।ং ছুর্গত কাতরেহম্যবদিতি বিশ্বঃ। উষ্কে। গ্রী-ক্ম পুমান দীক্ষাশীতয়োরম্তলিঙলগক ইত্তি 

মেদ্িনী। জ্বরত্বরেত্যুঠৌ উনমসম্পর্থম ॥ ৩1 ফেন। স্ফাঁয়ী বুদ্ধো । অন্য ফে ইত্যাদেশঃ। মীঞ্ু হিংপায়াম্। 
ভিতভীরোহন্মিকফঃ ফেনঃ ইতামরঃ। মীনে! রাগ্যন্তরে মংস্তে ইতি বিশ্বহ॥ ৪1 কুষেং। কৃষ বিলেখনে। 
অন্ম!ছর্ণে | নক্ হাথ । রুঝচঃ সতাবতীপুর কেশবে বারদেইজ্ভরনে | কুষণ। ্যাচ্দোৌপদী বীলী কণা জ্রাঙ্মান 

যোবিতি। মেচকে বাচালিঙ্গ: শ্তাৎ ক্লীবে মরিচলোহয়োরিতি মেঙ্গিনী ॥৫1 বন্ধেং। বন্ধ ব্ধনে। 

অন্মান্তক ৷ ভাক্ষরোহহঙ্করে। ব্রপ্ন: প্রস্তাকরনিভাকরা ইতামরঃ | বুণপ্া না মূলরু্রয়োরিতি মেদিনী ॥ 

৬। ধাপৃ। ডুধাঞ্চ ধারণাঁদৌ। পৃপালনাদৌ। বসনিবাসে। অজ গতো। অত সাততাগমনে। 
এভোো1 নঃ হ্যাৎ। নক্ প্রতায়ে সতি তু নস ইতারর সম্প্রনারণং স্টাৎ। বেন ইতাত্র তু গুণো নন্তার্দিতি 
সাবঃ। ধাঁন। অষ্টয়বে প্রোক্তা ধান্যকেহভিনবো'জ্ঞদীতি বিশ্ব । পর্ণং পত্রং কিংশুকে না ইতি 

শপ ০ পপ. ক: ৯ প্লাস পশলা ম্পিশীক্ছি 

ছিত্বরঃ ধূর্ত: । ছত্বরঃ গৃহ ও কুগ্তী। ধীবরঃ কৈবর্ভ;। পীবরঃ স্থলঃ। মীবরঃ হিংসকঃ। 
চি ধাতুর দীর্ঘ হয়। চীবরং ভিক্ষুকের বস্ত্র তীবর: জ্াতিবিশেষঃ | নীবব্ঃ পরিব্রাট 
গাহ ধাতুর হুস্য হয়। গহ্বরম্। কটে বর্যাদৌ। কটুরং বাঞ্জনম্। যম ধাতুর মূ 
পানে দহয়। সংযদ্বরঃ নুপ:। পদ ধাতুর সংপদ্ধরঃ এইরূপ হয়, ইহ! কেহ কেন 

বঙ্গেন। ২ ইণ, সিএ, জি, দী. ভুষ ও তব ধাতুর উত্তর নক্ প্রত্তায় হয়। ইনঃ হুর্ধেয 
বুপে গতেটা । সিনঃ কাণঃ। জিনোহহন্। দীনং। উষ্কঃ। উনঃং।৩ ফেন ও 
মীন শব্ধ নিপাতনসিদ্ধ। স্ফায় ধাতু ফেনঃ। মীনঃ। ৪ বর্ণ বুঝাইলে কয় ধাতুর 
উত্তর নক্ প্রতায়গহয় । কৃষ্ণ: ৫ বন্ধ ধাতুর উত্তর নক্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতুস্থানে বুধি 
ও ব্রধি আদেশ হয়। ব্রশ্নঃ। বুঝল । ৬ ধাঁ, পৃ, বসি, অজি ও অতি ধাতুর উত্তর, র 
প্রতায় হয়। ধানাঃ ভৃষ্টযবে স্ত্িয়ঃ। পর্ণং পত্রচ। পণঃ কিংস্তকঃ। বন্নঃ মুল্যে 
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“বসে। সুলো বেতনে চ” । অজেবাঁ। বেনঃ। অক্ত্রঃ আদিত্যঃ | বানুলকাত 
শৃণোতেঃ শ্রোণঃ। পঙ্গুঃ । ৭ লক্ষের চ। লঙ্ষেশ্চর।দিণ্যস্তাক্নঃ 
হ্যাকুস্তাড়াগমশ্চ । , চান্মুডিত্যেকে । লক্ষণং নান্সি চিহ্বে চ। লক্ষণে! 
লন্মমণশ্চ্শ্লামভ্রাতা । “লক্ষণ হংসযোধায়াং সারসশ্য চ লন্গমণা” | ৮ বনে- 

রিট্চাপধায়াঃ। বেক্না নদী । ৯ সিবেষ্টেযর্ চ। দীর্ঘোচ্চারণাসামর্থ্যান্গ 
গুণঃ7 স্যুন আদিত্য; । বাহুলকাৎ্ কেনলো নঃ। উঠ্। অন্তরঙ্গত্বাদৃযণ। 
ছটণঃ | স্যোনও। ১০ কৃবৃজু সিত্রু পন্যনিস্বপিভ্যো নি । কর্ণচ। বণঃ। 

“জর্ণশ্চন্দ্রে চ বৃক্ষে চ৮ | সেনা । দ্রোণঃ। পন্নো নীচৈর্গতিঃ। অন্নমোদনঃ। 

মেদিনী। বন্নম্তববক্রয়ে পুংদসি বেতনে শ্যান্পুংসকমিতি চ। বেন ইতি লুপ্টাকঃ প্রজাপতিশ্চ ॥ 
৭। লক্ষে) | লক্ষ দর্শনাহ্কনয়ে।: লক্ষণলঙ্প্রণমিত্য।দি । লক্ষণলঙ্বণশব্দৌ দ্বাবপি নামচিহুয়োঃ। ক্লীবো 

রামত্রাতরি তু পুংলিঙ্গৌ। হংসয়োষ।য়।ং লক্ষণ। সারসস্ত যে।ষ।য়াস্ত লঙ্ণেতি ব্যবন্থেত্যর্থ:। লক্ষণং 

নামি চিহ্কে চ সৌমিত্রিরপি লক্ষণঃ। লগ্দণং ল।ঞ্নে নাগ্সি রামশ্রাতিরি লক্ষ্মণ ইতি বিশ্বঃ। লক্ষণো- 

লঙ্দমণোহপি চেতি দ্বিরপেষু চ বিশ্ব: । লক্ষণং নামি চিহ্তে চ সারশ্তাং লক্ষণ! কচিৎ। লক্ষণ 

ত্বৌবধীভেদে সারশ্তামপি ষোধিতি। রামভ্রাতরি পুসি স্টাৎ সঙ্ীকে চাভিধেয়বদিতি মেদিনী। 
কোষে তু সারস্ত।মপি লক্ষণেতি নিম্মকারঃ স্বীকৃতঃ ॥৮। বনেং। বন জন্তক্তাবন্মন্নঃ। উপধায়। 

ইত্ব্ক। বেন্্রেতি লঘৃপধগুণঃ ॥ »। সিবেঃ। বিবুতন্তসস্তনে। বাহছলক।দিতি। এতচ্চ চ্ছ্ছোঃ শুডিতি 
কত বৃত্বৌ৷ ঘেন বিধিরিতি শত্রে কৈয়টগ্রস্থে চ ম্পষ্টম। যণিতি লঘুপধপ্ডপে কৃন্তে ত্বেকার- 

ম্ঞায়াদেশে উঠোহপি সার্ধবধাতুকেত্য।দিনা গুণে কৃতে স্তোন ইতি স্ত।দিতি ভাবঃ। স্তোনং কিরণ- 
শুর্ধ্যযে।রিতি মেদ্িনী ] ১*। কৃবৃ। কৃ বিঙ্ষেগে । বুঞ্চ বরণে । দীর্ঘপাঠে তু বুবরণে। জুষ্ বয়োহানৌ। 

দিবাদিঃ। জইতি ক্রাদো চুর।দৌ চ। ষিএ্ বন্ধনে । দূ গতৌ। পনভ্তে। অন প্রাপনে। প্রিঘ্িপ্ 
শয়ে। এভো1 নপ্রত্যয়ে নিৎ শ্যিৎ। কর্ণঃ পৃথাজোইঙছতে স্ৃবর্ণাদৌ। শ্রতম্বগীতি বিশ্বমেদিন্চো । 
বর্ণে! দ্বিজা দিশুর্ল1দিষশোগুণকণ।গ্গ চ। ভ্ততে। নান স্থ্রিয়াস্তেদে বূপ।ক্ষরবিলেখনে, ইতি মেদিনী। 

বিখমেদিনীস্থমহ । জণশচন্দ্র ইতি 1 জণো জীণদ্রমেন্দু'ঘাত হেমচন্দ্রঃ ॥। ধ্বঞ্জিনী বাহিনী 
দেনেতাযমরঃ1। প্রোণে। স্ত্রিয়ামাঢকে স।দাটকদিচতুষ্টয়ে । পুমান্ কুগী যতো, কুঝ্ককে স্ত্রী 

নীবৃদন্তরে | স্্রিয়।ং কাষ্ট।ঘুবাহিষ্তাং গবাদীনামগীষ্যতে। অন্নং ভঞ্ে চ ভুক্ত স্তাদিতি মেদিনী।” 
সস আত "০ পপ সপ সতাস্প টজ জর শা | পাপ শপ এস সপ সস পট স 

বেতনে চ। অজ ধাতু স্থানে বী আদেশ হয়। বেনঃ। অত্বঃ আদিত্যঃ। বাহুলক 
ধলে শ্রু ধাতুর উত্তর ন গ্রতায় হয়। শ্রোণঃ পঙ্ঃ। গ চুরাদিগণীয় এবং ণিজস্ত লক্ষ 
ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় হনয় এবং তাহার স্থানে অভাগম ও মুটু আগম হয়। 

লক্ষণং লক্ষ্পণং নায়ি চিহ্কে চ। জন্ষণো লক্ষণশ্চ রামভ্রাতা। লক্ষণ হংস- 
ঘোকায়াং সারসম্ত চ লক্্পণ। | ৮ বন ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় হয় এবং উপধার স্থানে 

ইকার হুয়। বেন! নদী । ৯ দির ধাতুর উত্তর ন প্রতায় হয় এবং যু আগ হয়। 
দীর্ঘোচ্ড্বপ হেতু গুণ হয় না। স্থানং আদিতাঃ। বাহলক বলে কেবল ন হয়। 
উঠ হয় । অন্তরজত্ব হেতু যণ্ ও গুণ হর। ভোনঃ। ১০ কু, বব, ভূ সি, ভর, 
“প্ঝি ও স্মপি খাতুন” উত্তর, ন হয় এবং এ ন কিৎসংজ্ক হয়। কর্ণু। বর্ণঃ1 জর্ণ: 



৫৯২ সিদ্ধান্তকোৌমুদী। 

স্বপ্নে নিদ্রা । ১১ ধেট ইচ্চঞ “ধেনঃ সিন্ধুর্দদী ধেনা” | ১২ তৃষিশুধিরসিভ্যঃ 
কি। তৃষ্ণা। শুষ্ঃ সূর্যো বহিশ্চ । রং দ্রব্যম্। ১০ হুঞ্চে দীধশ্চ। 
সুনা বধস্থানম্। ১৪ রমেস্ত চ। রময়তীতি রত্বম্। ১৫ রান্সাসান্সান্তুণাবীণাঃ | 
রান! গন্ধদ্রব্যম। সান্না গোগলকল্ঘলঃ। স্কুণা গৃহস্তত্তঃ | বীণ। বদ্লুকী। ১৬ 
গাদাভ্যামিফুণচ। গেঞ্চুরগায়নঃ। দেযুর্দাতা । ১৭ কুতাশৃভ্যাং কৃন্সঃ। কৃতৎনম্। 
অক্ষমখণ্ডম্। ১৮ তিজেদীর্ঘশ্চ । তীন্ষ্মম্। ১৯ শ্লিষেরচ্চোপধায়াঃ। শ্রক্ষম্। 
২০ যজিমনিশুদ্ষিদসিজনিভ্যো যুছ। বজ্যুরধবযুণঃ। “মন্ুযুদৈন্যে ক্রুতৌ ক্রুধি”। 

প্রঃ স্বাপে প্রপ্থপ্রল্ত বিজ্ঞানে দর্শনে পুমান্ ইতি মেদিনী ॥১১। ধেটু পানে। অস্মান্ন শাদি- 

চ্যান্তরদেশঃ | ধেন] নদা।ং নদে পুমনিতি মেদ্িলী। ধেনং সমুদ্রে নদা।ঞ্ ধেনা ইতি বিশ্বঃ। 

ল্লেকে ধানেতাদিধু বাউনামন্থ ধেনেতি বৈদিকনিথণ্টো। পঠিতম্ | অতএব ধেন' 

জিগ।তি দাশুষে ইত্যাদিমস্থেধু ধেনা বাগিত ব্যাপাতং ভাষ্য ॥১২। তৃষি। ঝিতৃষা পিপাসার়াম্ 

শুধ শোধণে। রস শবে । তৃষগ লিগ্সাপিপাসয়ে।রিতি বিশ্বঃ ॥ ১৩। হুঞই | বুঞ্ অভিযবে । অন্মান়: 
ক্[দ্ধ।তোদীর্ঘশ্চ । সুনাধোজিহ্বিকাপি চেতি নাস্তেছমরঃ। শুনং প্রসবপুষ্পয়ে।:। শুনা পুররযাং 

বধানগলশুণ্ডিকয়ো: গ্রিয।মিতি মেদিনী ৪১৪ । রমেং | রমেরপাস্তামঃ । রত্বং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেহপি 
মণাবপি নপুংসকশিতি মোদ্রনী ॥ ৫১। রস আন্মাদনে। উপধাদীর্ঘঃ। রান্ন তু স্াত্ত,জঙ্গাক্ষ্যামেলা 
পর্ণাসপি স্ত্ির/মিতি মেদিনী। বসান্বপ্লে। উপধাদীর্ঘঃ। সাস্্। তু গলকম্বল ইতামরং। সাশ্ব। গাগল- 

কম্বল ইতি পাঠাস্তরম্। ষ্া গতিনিবৃত্ত।বিত্যন্ত উত্বং প্রতায়ন্তাত্ব্ক। অথস্থুণা স্যাৎ সুর্মান্তস্তে গৃহস্থ 

চেতি মেদিনী। নুশ্মা লোহপ্রতিমা। বীগত্য।দিধু গুণাভাবে। ণত্বগত্থ বীণ। বিছ্যুন্তি বল্পক্যামিত্তি 

মেদিনী ॥ ১৬। গাদাভ্যাম। গৈশব্দে। ডুদাঞ দানে । গেষ্ুর্নটে গায়কে চ। দেঝুঃর্দাতরি ছুদ্ধিমে ইতি 
বিশ্ব. ॥ ১৭। কৃতাশু', কৃতীবেষ্টনে। অশূ ব্যাপ্ডো। কৃত্মরং সর্ববান্ুকৃক্ষিঘিতি মেদিনী ॥ ১৮। তিজেঃ! 

তিজ নিশানে। অন্মাৎ কৃ; ধাতোদীর্ঘশ্চ। তীক্ষং সামুদ্রলবণে বিষলোহাজিমুঞ্কে । ক্লীবং ববাগ্রকে 

পুংসি তিগ্মাক্মতা(শিনো'্্রঘিতি মেদিনী ॥ ২০। যজি। বজ দেবপূজাদৌ। মন জ্ঞানে । শুধ শুদ্ধ। দু 

চন্জ ও বুক্ষ। সেনা। ফ্রোণঃ। পন্নঃ নীচৈর্গতিঃ। অন্নং ওদনম্। স্বপ্রঃ নিদ্রা। 

১১ ধেট ধাতুর উত্তর ন প্রতায় হয় এবং ইত হয়। ধেনঃ সিন্ধুর্নদী ধেনা। ১২ 
ভূষি, শুধষি ও রসি ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় হয় এবং উহ1 কিৎসংজ্ঞক হয়। তৃষ্। শুষ্ঃঃ 

সুর্যাঃ বহ্ছিঃ । রঙ্ন" দ্রবাম্। ১৩ সুঞ ধাতুর উত্তর ন প্রতায় ও দীর্ঘ হয়। স্ন! বধস্থানম্। 

১৪ রম ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় হয় এবং মস্থানে ত হয়। রময়তি ইতি রত্বম্। ১৫ 
রাঙ্গা) সাক্সা, স্থুলা ও বীণা! এই কয়টা পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। রান্গা গন্ধদ্রবাম্। 
সাঙ্গ গোগলকন্বলঃ | স্থুনা গৃহন্তস্তঃ। বীণ! বল্পকী। ১৬ গা এবং দা ধাতুর উত্তর ইফুচ 
প্রতায় হয়। গেষুঃঃ গায়নঃ | দেষুরঃ দাতা । ১৭ কৃত ও অশ ধাতুর উত্তর কৃষ্ 

গ্রতায় হয়। কুৎন্সম অক্ষং অথগডম্। ১৮ তিজ ধাতুর উত্তর কৃত্স প্রর্ত/য় কয়। 
তীক্ষম্। ১৯ প্লিষ ধাতুর উত্তর ক্ন্ণ প্রতায় হয় এবং উপধার স্থানে অকার হয়।, 
্লক্ষম্। ২৯ বন্দি, মনি, শুদ্ধি, দসি ও জনি ধাতুর 'উত্তর যুচ্ প্রত্যয় হয়। হজ্জ 



কদন্তে উাদয়ত। ৫৯৩ 

শুষ্ধাপ্নগ্রি | দস্থযস্তস্করঃ। জন্যুঃ শরীরী । ২১ ভূজিমৃ্ভ্যাং যুক্ত্যুকৌ। 
ভুজ্যুর্ভাজনম্। মৃত্যুঃ । ২২ সত্তেরযুঃ। সরযুন্দদী। অধুরিতি পাঠান্তরম্। 

সরযুঃ। ২৩ পানীবিঘিভ্যঃ পঃ। পাতি রক্ষতাস্মাদাত্বানমিতি পাপম্ । 
তর্যোগাগ্ পাপঃ। নেপঃ পুরোহিতঃ। বাভলকাদ্ গুণাভাবে নীপো বৃষ্ষ- 
বিশেষঃ। বেস্পঃ পানীয়ম্। ২৪ চ্যুবঃ কিচ্চ। চাপে বন্তম্। ২৫ স্তুবে। দীর্ঘশ্চ। 
স্তূপঃ সমুচ্ছায়ঃ। ২৬ স্থুশৃভ্যাং নিচ্চ। চাৎ কিও। সুপঃ। বাহুলকাছুন্বম ॥ 
শর্পম। ২৭ কুযুভ্যা্চ । কুবন্তি মণ্ডুকা অস্মিন কুপঃ। যুবস্তি বরন্ত্যস্মিন্ 

পশুমিতি যুপো বযজ্ঞস্তস্তঃ । ২৮ খম্পশিল্পশস্পরূপপর্পতল্লাঃ । সস্টৈতে 
পপ্রত্যয়ান্তা নিপাতান্তে। খনতেনকারস্য ষহ্বম্। ঠিখপ্পৌ ক্রোধবলাও- 

কারোৌ”। শীলতেহ্র্বঃ॥ শিল্পং কৌশলম্। শস্ হিংসায়াম। নিপাতনাৎ 

উপক্ষয়ে। জনী প্রচ্ত্ভাবে। দশ্থ্যশ্টৌোরে রিপৌ পুসীতি মেদিনী। অথ জন্াঃ সৎ পু'সি প্াণ্যগি- 

ধাতৃঘিতি চ॥২১। তুজি। ভুজপাপনাদদী। মুগ প্রাণতাগে। আভ্য।ং যখাসঙ্খ্যং যুকতাকে। সই । 
মৃতুর্ন৷ মরণে যমে ইতি মেদিনী ॥ ২২। সন্ত্রেঃ। স্থ গতভো ॥ ২৩। পানী । পা রক্ষণে । ণাঞ্ প্রাপণে । বিম্* 
ব্যাপ্তৌ। নীপঃ কদম্ববপ্ধ.কনাল[শে।কপ্রমেপি চেতি নেদিনী ॥ ২৫ । ট্যবহঃ । ছা গতো। | ধাজ্নাম+ 
নেকার্থবাদিহ ভ।ঘণে। চ্যবন্ে ভাষাযন্তহনেনেতি বিগ্রহ্ঃ। দশপাদাস্ত চুপঃ কিচ্চেতি পঠাতে। 
চুপ মন্দায়াং গতো । চেপতাতি চুপ্ঃ মন্দগমনকত্তা ॥ ২৫ | স্তব। এ শ্ুতৌ। অন্মাৎ পঃ শ্তাদ্ধাতে।- 
দীর্ঘশ্চ ॥ ২৬। হুশ । যুগ অভিযবে । শূহিংসায়াম। আভ্যাং পঃ স/।ৎ স চ ণিভ্তবতি শিখ্বস্ত স্বরার্থম্। 
শহুপো! ব্যঞ্জনসথদয়োরিতি মেদিসী। শুপমিতি। বাহুলকাছুত্বং রপরত্বং হলি চেহ্তি দীর্ঘঃ । প্রস্ফোটনং 

শুপমস্ত্রীত্যমরঃ ॥ ২৭। খুযু । এ শবো। যু মিশ্রণে । আভ্যাং পঃসচ ণিং ধাতো দার ॥ ১৮। খম্পশিলী। 

খন অবদ।রণে। শাল সমাধো। বাধূ লোড়নে। রু শব্দে। পৃপালনাদৌ। খম্পঃ ক্রোধে বলৎকুতাবিতি 

অধ্বধূণ্ঃ। মন্্য অর্থাৎ দৈত্য, ক্রতু ও ক্রোধ । শুন্ধ্যঃ অগ্রিঃ। দশ্যুং তস্করঃ | জন্য 
শরীরী । ২১ রা ও মুঙ্ ধাতুর উত্তর যুক্ ও ত্যুক্ প্রত্যয় হয়। ভরজ্যভাজনম্। মুত্যুঃ | 
২২ স্য ধাতুর উত্তর অধু প্রত্যয় হয়। সরধূঃ নদী । অবূঃ এইবপ দীর্ঘ পাঠগ্কর আছে। 
সরযূঃ। ২৩ পা, নী, বিষ ধাতুর উত্তর প প্রতায় হয়। পাতি রক্ষতি অন্মাৎ আ্মানং 
ইতিপাপম্। তাহার না মাগ ভেভু পাপঃ। নেপহ পুরোভিতঃ | বাভলকবণে 

গুণু হয় না। নীপঃ বৃক্ষবিশেষঃ । বেষ্পঃ পানীয়ম্। ২৪ চু ধাতুর উত্তর প প্রত্যয় হয় এপং 

উহার কিৎসংজ্ঞা হয়। চ্যুপো বস্তুম্। ২৫ স্ব ধাতুর উত্তর প প্রতায় তয় এখং উপকারের 
দীর্ঘ হয়। স্তৃপঃ সমুচ্ছায়ঃ | ২৬ স্থ ও শুধাতর উত্তর প প্রভার হয়এবং উহ কিৎসংজ সঃ 
হয়। সপঃ। বাহুলকবলে উকারও হয়। শূর্পম্। ২৭ কু গুযুপাতুর উদ্ভুর প প্রন্যয় ছু । 
কুবস্তি ষুক! অশ্মিন কূপঃ । যুবন্তি বর্স্তি অন্মিন পশ্ডং ইতি যৃপঃ অভ্ঞস্তন্তঃ । ২৮ খম্প, 
শিল্প, শঞ্প, বাষ্প, রূপ, পর্প, তল্প এই ৭টী প.-প্রত্যয়ান্ত পদ নিপাতনে সিদ্ধ হর। খন 
ধাঁুর নকারের স্থানে ধুহয়। খম্প অর্থাৎ ক্রোধ ও বলাৎকার। শাল ধাতুর হৃস্ব-হয়। 
শিল্পং কৌশলম্। শঙ্তু কিংস৭ করা*।২,নিপাত্তনে সকারের ষত্ব ভম। শম্পং লালহৃণং 

স্টা (৭৬) 



৫৯৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

তম । শম্পং বালতৃণং প্রতিভাক্ষয়শ্চ । বাধতেঃ ষঃ 1 “ৰাম্পো। 
নেত্রজলোক্ষণো2” বাম্পঞ্চ । রৌতেদীর্ঘঃ। “রূপং স্বভাবে সৌম্দর্য্যে”। 
পূ পর্পং গৃহং বালতৃণং পঙ্গু পীঠঞ্চ। তল প্রতিষ্ঠাকরণে চুরার্দিণিচে! 
লুক । তল্পং শব্যাট্রদারেঘু । ২৯ স্তনিহৃধিপুষিগদ্িমদিভ্যো পৈরিত্বচ্। 
অযামন্তেতি ণেরয়াদেশঃ। স্তনয়িত্,ঃ। হনয়িত৪। পোষয়িতুঃ। গদ- 
ঘিত্বর্াবদৃকঃ । মদয়িতুম্মদিরা। ৩০ কৃহনিভ্যাং কৃতুঃ। কৃতু, শিল্পী। 
হত্বু,ব্যাধিঃ শল্ত্চ । ৩১ গমেঃ সন্বচ্চ । জিগত্,। ৩২ দাভাভ্যাং নুঃ। 
দানুদ্দীতা। ভানুঃ । ৩৩ বচের্গশ্চ। বগ্নঃ। ৩৪ ধেট ইচ্চ। ধয়তি 

বিশ্ব । শম্পং বালতৃণেহপি চ পু*মি ক্তাৎ প্রতিভাহানাবিতি মেদ্িনী॥ বিশ্বেক্ষিমাহ। বাষ্প ইতি। 
বাস্পমুগ্সণি চাশ্রুণীতি কোষাস্তরমভিপ্রেত্যাহ। বাম্পঞ্চেতি। ত্ল্পং মদে কলত্রে চ শয়নীয়ে চন 

স্বয়েরিতি মেদিনী। অমরোক্তিমাহ । তল্পং শষ্যেতি। ২৯ স্তনিহষি। ভুনগদা দেখশব্েদে। চুর দিণাস্তো। 
ইষ তুষ্টো। পুষ পুষ্টৌ। মদী হ্র্যগশ্রেপনরোঃ ৷ ঘট।দিং। এভো? প্যস্তেভাঃ ইতু,চ সৎ) শুনয়িত্ু 
পুমান্ বারিধরেইপি শুনিতেইপি চেতি মেদিনী। শুনয়িতুং পয়োবাহে তদ্ধপোৌ মুগরোগয়োরিতি 
বিশ ।  হযয়িত্বও হতে হেম্সি । পোষয়িত্ও পিকে দ্বিজে হতি চ | গদয়িত্রঃও পুমান্ কামে 
জল্লাকে কাশ্মখকেহপি চেতি বিশঙ্বমেদিন্তৌ ॥ সদয়িত্রও কাসদেবে পুমন্ মদ্যে নপুংসকমিতি 
মেদিনী। ৩* কৃহনি। ডুকুঞ্জ করণে ' হন হিংসাগত্যে।ত। কুত্ব,পিতি কণেতার্থ। কিত্বানন গুণঃ | 

হত,রিতি । অনুদ:ত্তোপাদশেতাদিন। অন্বনাসিকলোপহ। এবমুনরত্র । ৩১ গমে: ক্ুপ্রতায়ে 

জিশত্ব,রিতাপি বোধাঃ। শশ্রঞ্চেতি। চাদ্ধন্তা দশপাদীবুতী ছ্থ কুরিতি তকাররহিতং পতঠিত্বা 
কৃধু। কত্ত । হনুঃ বাত্তষ্কদেশঃ । বাহলকানল্গলোপঃ। গমেস্ত জিগস্তরিতুাদাহৃতং তৎ সর্বং প্রামাদিকম্। 

লক্ষাবিনংবাদ।ৎ। তথা চ শ্রায়তে | স্ুরূপকুত্বমূৃ্তয়ে জোরাজং তরে কৃত্ব মানো বধায় 

হত্রংব মৃগেণ ভীমমুপহক,মুগ্রমূ। যে! নঃ সন্তা উত বা জিগত্তরিত্য।দি। অতএব হস্তি ধাতৃং 
বিঃপ্ত। মাধবেন ৬পহত্ররিতুাদাঙ্তা ক্লোং কিস্বাদন্থনাসিকলোপ ইতাক্ম্। ৩২ দাভাভাম্। ভুদাঞঃ 
গ্লানে। ভাদীণ্ো। দনুর্দতাপ বিক্রান্ত হতি মেদিনী। ভানুরশ্মিদিবাকরাবিতামরং। ৩৩ বচে। বচ 

পাতাষণে। বগ্ুব!চালঃ। ৩৪ ধেটঃ। ধেট পানে। অন্মান, স্।দিকারশ্চাস্তাদেশঃ | ধেনুঃ স্তাক্সব- 

এবং প্রতিভাক্ষয়। বাধ ধাতুর উত্তর ষ প্রত্যয় হয়। বাম্পো নেত্রকহুলোশ্মণোঃ। 
বাপম্। রু ধাতুর উকারের দীর্ঘ হয়। রূপং স্বভাবে সৌনর্ষ্যে। পৃধাতু। "পর্প 
অর্থাৎ গৃহ, বালতৃণ»পঙ্থু ও পীঠ। তল ধাতু প্রতিষ্ঠা করা। চুরাদি ধাতুর ণিচের লুক্ 
হয়। তল্পং শয্যাট্রদারেষু। ২৯ শুনি, দৃশিঃ পুষি, গদি ও মদি ধাতুর উত্তর ণিশ্থানে 

ইক প্রতায় হয়। “অধামন্ত” এই সুত্র দ্বারা ণি স্থানে অযাদেশ হয়। স্তনয়িতু, :। 
হর্ষযিত্রঃ। পোষয়িত্ব ৪ গদয়িত্বঃ বাবদুকঃ। মদয়িত্র,ঃ মদ্দিরা। ৩০ কৃ ও হন 

ধাতুর উত্তর কৃত্ব, প্রত্যয় হয়। কৃত্র,৫ শিলী। ইত্বুঃ ব্যাধি ও শল্স। ৩১ গঞ্জ ধাতুর 

স্তর কৃত্ব, প্রন্ঠায় ও সন্বস্তাব হয়। জিগত্রুঃ। ৩২ দা ও ভা ধাতুর উত্তপ্ধ” সু, প্রত্যয় 
হয়। দানু: দাতা হুর্যযঃ। ভালুঃ। ৩৩ বচ ধাতুর উত্তর নু প্রত্যয় হয় এবং চস্থানে 

গঠহন়। বগ্রঃ।৩৪ ধেউ ধাতুর সত্তর হু প্রত্যয় হয় এবং'ইৎ হয়। ধয়তি ভাং 



কদস্তে উপাদযর়ঃ। ৫৯৫ 

তার্মিতি ধেনুঃ | ৩৫ স্থবঃ কিশু। “সুনুঃ পুত্রেহনুজে রাবৌ% | ৩৬ জহাতে- 
ত্বেহস্তলোপশ্চ। জহঃ। ৩৭ স্থো গু। “স্থাণুঃ কীলে স্থিরে হরে”। ৩৮ 
অজিবুষ্লীভ্যে নিচ্চ । অজেবী। বেণুঃ | “্বণুর্নদদেশভেদয়োঃ৮ | পরেণুদ্রয়োঃ 
স্ত্িয়াং ধৃশ্টি১৮ । ৩৯ বিষেঃ কিচ্চ। বিঞু্ঃ। ৪০ কৃদাধারার্চিকলিভ্যঃ কঃ। 
বাহুলকান্ন ক ইশ্যৎসংচ্ঞা । *কর্কো ধবলঘোটকঃ৮। দাকো দাতা। 
ধাকোহনড্রানাধারশ্চ। রাকা পৌর্ণমাসী। অর্কঃ। “কল্ছঃ পাপাশয়ে 
পাপে দত্তে বিট্কিট্রয়োরপি”। ৪১ স্যবৃতৃশুষিমুষিভ্যঃ ককৃ। “সক উত্পল- 
বাতয়োঃ” । “বৃকঃ শ্বাপদকাকয়ো2” | ভূকং ছিদ্রমূ। গুক্ষঃ। মুক্ষোহগুম্। 

হুতিকেতামরঃ | ৩৫ সুবঃ। যুড্ প্রাণিপ্রসবে | অস্মন,ত হ্যাৎ। ষযচকিৎ। বিশ্োভ্িমাহ। লুঙ্ছুঃ 
পুত্র ইতি । ৩৬ জহাতেঃ| ওহাক ত্যাগে। জহ,€ স্যাৎ পুংসি রাজধিভেদে চ মধুহছদনে ইতি মেদিনী। 

৩৭ স্থেো ণুঃ। ষ্ঠা গতিনিধৃত । অন্মাপ,ঃ স্যাৎ। বিশ্োঞ্ডিমাহ স্থাগুরিতি। স্থাণুঃ কীলে হরে পুমান্ । 

অস্তী ফরবে ইতি মেদিনী। ৩৮ অজিবু । অজ গতৌ । বুঙ সন্তক্তৌ। রী গতি রেষণয়োঃ। এভো। গুর্নিধ 

হ্তাৎ । বেণুনৃপান্তরে বংশে ইতি খিশ্বঃ । রেণু: স্বীপুংসয়োধূলৌ পুংলিঙ্গঃ পর্পটে পুনরিতি 

মেদ্িনী। ৩৯ বিষেঃ | বিষ্* ব্যাপ্তো। অন্মাপন.£ স্তাৎ। সচ কিচ্চান্িৎ। নিত্বাদাঢাদাতত্বমূ। বিষ্ণরিহধা! | 

বিকুর্নারায়ণঃ কৃষক ইতামরঃ। ৪০ কৃদা। ডূক্কঞ, করণে । ডুধা-ঞ ধারণপোধণয়ে।ঃ | র! দানে । অর্চচ 

পুজয়াম।। কল গতোৌ। কর্কঃ কর্কে তলে বঙ্ছৌ শুক্লাঙ্ে দর্পণে ঘটে ইতি বিশ্বমেদিন্ঠৌ । 

রাকা নদাস্তরে কচ্ছা! নবজাতরজ:স্ত্রিয়োঃ। সম্পূর্ণেন্ৃতিধাবিতি মেদ্রিনী। রাক। তু সরিদস্তরে | 
রাকা নবরজঃকম্যা পূর্ণেন্দু: পূর্ণিমাপি চেতি বিশ্ব: । কৃহঃ। দাধার এষ্টং কেন ইতি হুম্বো 
বানুলকাৎ সংজ্ঞ।পুর্বকবিধেরনিতাত্বাদ্বা নেতি বোধাম্ । অর্কোহর্কে পর্পে ক্ষটিকে রবৌ ভাজে 
দিবম্পতাবিতি বিশ্বমেদিন্যো । কক্কোইন্ত্রী ঘৃততৈলাদিশেষে দস্তে বিভীন্তকে । বিট্কিটউয়েশ্চ পাপে 
চ রিষু পাপাশয়ে পুনরিতি মেদিনী। বাহুলকাদ্রমেরপি কঃ) রঙ্কঃং কপণমন্দয়োরিভি মেদিনী। 

কপিলকাদিত্বাত্র টাপ্। লঙ্কা রক্ষঃপুরী শাখ। শ।কিনী কুলটাশ্ছ চেতি বিশ্বমেদিন্যো ॥ ৪১ স্য। 

স্থগতৌ। বৃঞ্ু বরণে । ভূ সত্তায়!ম্। শুষ শোষণে । মুষ স্তের়ে। স্থক ইতি স্যকং সংশায় পবিমিজ্দ্রতিগ্ম 

»ইতি ধনু | ৩৫ সু ধাতূর উত্তর নু প্রতায় হয় এবং উহা কিৎসংজ্ঞক হয়। স্ুম্তঃ পুত্রে- 
ইন্ুজেঞ্রবৌ। ৩৬ হ] ধাতুর উত্তর স্থু প্রতায় তয় এবং ধ'তুর দ্বিত্ব হয় এবং অন্তভাগের 
লোপ হয়। জঙহ্ন,ং ৷ ৩৭ স্থা! ধাতুর উত্তর ণু প্রতায় হয়। স্তাণুঃ কীলে স্থিরে হরে। 
৩৮" অজি, বৃওরী ধাতুর উত্তর গু প্রত্যয় হয় এবং অঞ্জ ধাতুর স্থানে বী আদেশ 
হয়। বেণুঃ। বণুঠ নদদেশন্ডেদয়োঃ | বেণুদ্বয়োঃ ক্িয়াং ধুলিং। ৩৯ বিষ ধাতুর, 
উত্তর ণু প্রত্যয় হয়, ইহ1 কিৎসংজ্ঞক হয় । বিষুর; | ৪০ কৃ, দা, ধা, রা, অর্ঠি ও ক্ষলি 
ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। বাহুলকবলে ন প্রত্যয় হয় এবং ককারের ইৎসংজ্ঞা 
হয়। র্কৌ* ধবলঘোটকঃ | দাকে। দাতা। ধাকে। অনড়ান্ আধরশ্চ। রাকা 

পৌর্ণমাসী। অর্কঃ। কন্কঃ পাপাশয়ে পাপে দত্ভতে বিট্কিট্য়োরপি। ৪১ স্য বৃ, 
₹, শুষ, মুষ এই সকল: ধাতুর» উত্তর -কৃক্ প্রতার় হয়। স্যকঃ উৎপল ও বায়ু। 



৫৯৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৪২ ুকবল্োল্গাঃ। শুভেরন্তালোগঃ। শুকঃ। পবহ্ং বল্কলমন্জ্িয়াম্ত | 
উষ দাচে। মস্ত লঃ। উল্কা । ৪৩ ইণ্ভীকাপাশল্যতিমচিভ্যঃ কন্। “একে 
মুখান্যকেবলাঃ”।  “ভেকো মণ্ডুকমেষয়োরিতি বিশ্বমেদিন্যো”। 'াকঃ। 
পাকঃ শিশুঃ। শলকং শকলম্। অল্কঃ পথিকঃ শরীরাবয়ধস্চ । মর্কঃ 
শরীরবারুঃ | 8৪ নৌ হঃ। জহাতেঃ কন্ স্যানৌ। নিহাকা গোঁধক1। 
8৫ নৌ সদেওিচ্চ। “নিক্ষোহস্ত্রী হেন্সি তত্পলে” । ৪৬ স্যমেরাট্ চ। 
স্মীকো! বল্মীকঃ বৃক্ষভেদশ্চ । ইট ভ্র্য ইতি কেচিৎ। স্যমিক2 | 

[মতি মগ্বম্ত বেদভ।ষ্যে তু স্থকং সরণশীলং পবিং বজং সংশায় সমাক তীশ্ষীকুতভ্যেতি ব্যাখ্যাতম্ । 
ভূকং ছিজডে চ কালে চেতি মেদ্িনী। মুফ্ষো! মোক্ষককৃক্ষে স্যাৎ সঙ্ঘাতে বুষণেতি চেত্তি স এব। 

৪২ শুকে। ব্যাসম্থতে কীরে রাবণন্ত চ মন্ত্িণি+ শিরীষপাদপে পুংসি গ্রন্থিপর্ণে নপুংসকম্। বক্ধং 

বস্কলশক্ষয়েরিতি চ। উক্ক! জালাৰিভাবসোরিতি স্ুভৃতিচন্দ্রঃ। ৪৩ ইণ্ভী । ইপ গতো। ঞভী 
৬য়ে। কে শবে । পাপানে। শল তো । অত পাততাগমনে । একং সংখান্তরে শরেষ্টে কেবলেতরয়ো- 

এ্রধিতি মেদিন'। কাক: শ্তাদ্ধায়সে বুক্ষপ্রভেদে পীঠসার্পণি শিরোবক্ষালণে মানপ্রভেদদ্বীপভেদয়োঃ | 

কক ল্যাৎ কাকন।খ।য়াং কাকোলী ককজজ্বয়ে। রুষ্চিকায়।ং মলব্য।ঞ্চ কাকমাচ্যাক যোষিতি। 
কাঁক* শ্ররতবগ্জে স্ঞাৎ কাকানামপি স হতাঁবিতি মেদিশীনিশ্বপ্রকাশোৌ ॥। পাক পরিণতো শিশো । 

(কেশ) জরমা শৌশে গ্রালাদে পছনেইপি চেতি মেদিনী। শক্ন্ত শকলে বক্ষে ইতি চ। মচ্চ 
ইত সৌতো ধাঠ়াসতি বহবঃ। আচ শব্দে চোরাদিক ইতি মিদচোহন্তাাৎ পর হতি সুত্রে কেয়টত। 

মন! মন্ত্র মস্তি হ্বয়েনেতি মন্ে মচ্চয়তি বিধেষীকরোহন্বভতৎসয়তীতি বেদভ।ষাম। ন চৈবং 

শিলোপল স্থানিবন্চারেন কুত্া!লাবান্মক ইতি ন নিদ্ধো দিতি বঝাচাম। পুকাএসিংদ্ধ তদভাবাৎ। 

শে! তনকরণে। «অন্মাদপি বাগলকাৎ কন্। শাকো দ্বীপান্তরেহপি চ। শক্কৌ দ্রুমবিশেষে চ পুমান্ 

হ;পীতকে আ্্িয়ামিতি মেধিশী। ৪* নোহঃ। ওহাক্চ তাগেহন্মানিশব্দে উপপদে কন্ স্তাৎ। নিহাকা 

খোধিক। সংম ইতামরঠ 1 ৫ নৌ মদেত । মদ বিশরণেহম্মান্লিশকে উপপদে কন্ স্ত।ৎ সচ 

[ড২। ডিদ্বাট্রলোপঃ। সদিরপ্রতেরিতি ষহম্। নিক্ষনন্ত্রী সাই্টহেমশতে দীনারকধয়োঃ। বজ্রোহলঙ্করণে 
হেমমাত্রে হেমপলেহপি চেতি মেদিনী। ৪৬ স্তমেহ। সামু শব্দে। অস্মাৎ কন্ স্াত্ম্ত চ ইড়াগমঃ। স্যমীকা! 

বুকঃ শ্বাপদ ও কাঁক। ভূকং গছদ্রম। শুক) মুক্ষঃ অণ্ডকোষ: । ৪২৭ শুক, 
বক্ষ, উক্কা এই তিনটা কক্-প্রতায়াস্ত শব নিপাননে সিদ্ধ হয়। শুভ ধাতুর অন্তবর্ণের 
লোপ হইয়! শুক ॥ বন্ধং বন্ধুলম। উষ দাহ করা। যস্থলে লহয়। উন্কা। ৪৩ হণ, 

তী, কা, পা, শল, অতি, মচ্চি এই কয়টা ধাতুর উত্তর কন্ প্রত হয়। যথা, একে 

মথ্য, অন্ত, কেবলাঃ। ভেকঃ মণ্ডক, মেময়োঃ | ইহা বিশ্ব ও ষেদিনীকারের মত। 
কাক: পাকঃ শিশুঃ। শঙ্ষং শকলম্।  অৎকঃ পথিকঃ, শরীরাবয়ব: | মর্কঃ 
শরীরবাঘ্ঃ।88 নিপুববক ভা ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়। নিহাকা গ্লোধিকা। 
৪৫ [নপুর্বক সদ ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় হয় এবং এ প্রন্ত্যয় ডিৎসংজ্ঞক হয়। 
নিষ্ষঃ সুবর্ণ ও "তাহার পল প্লিমাঁণ। ৪৬ হাম ধাতুর উন্ধর কন্ প্রতায় হয় এবং ঈট্ ভয় । 



কৃদন্তে উণাদয়2। ৫৯৭ 

৪৭ অনজযুধুনাভ্যো দীর্ঘশ্চ। “বীকঃ স্যাদ্বাতপক্ষিণোঃ” | বুকা। ধুকে! 
বায়ঃ। নীকো। বৃক্ষবিশেষঃ | ৪৮ হিয়ো রশ্চ লো বা। “হ্ীকা হলীকা 

ত্রপা মতা” । ৪৯ শকেরুনোন্তোন্ত্যনয়ঃ | উন উন্তু উতন্তি উনি এতে 
চত্বারঃ সুড৮ শকুন? | , শকুন্তঃ। শকুস্তিঃ। শকুনিঃ । ৫০ ভুবেো বিছ্। 
ভবাশ্তির্বব্রমানকালঃ। বাহুলকাদবেশ্চ । অবন্তিঃ | বদের্বদন্তিঃ। “কিংবদস্তা 
জনশ্রুতি” | ৫১ কন্যুচ্ ক্ষিপেশ্চ। চাদ্ভূবঃ। ক্ষিপণ্যুর্ববসন্তঃ ইত্যুজ্্বল- 
দত্তঃ। “ভুবনুযুঃ স্বামিসুধ্যয়ো+” | ৫২ অনুজ নদেশ্চ। চাঁৎ ক্ষিপেঃ | নদ- 
নুশ্মেঘঃ | ক্ষিপণুর্বাতঃ। ৫৩ কৃবৃদ্ারিভ্য উনন্ । “করুণো বুক্ষভেদঃ 

নীলিকায়াং স্ত্রী শ্তমীকে। নাকবৃক্ষয়োরিঠি মেদিনী। ৪৭ অজি । অজ গতিক্ষেপণয়ে 2 যু মিশ্রণে। 

ধূঞ্ কম্পনে । ণীঞ প্রাপণে। এভ্যঃ কন্ স্ু।দেষাং দীর্ঘণ্চ । তৎসামর্থাদগ.ণ।ভাবঃ। অজেবাভ।াবঃ। 
৪৮ হয়ঃ । শ্রী লচ্জায়ামম্মাৎ কন ধাতোদীখস্ধ তৎ্স।মথ্য।দগ,ণাভানঃ | ৪৯ শকে। শক্ন শক্তো। 

শকুন্তিপক্ষিশকুনিশকগুশকুনদ্রিজ। ইশ্াযমরঃ। শকুণ্ত্র পুমান পক্ষিমাত্রপ্রশ্নবিশেষয়োঃ । শুভশংসিনি মিত্তে 

চ শকুনং ক্ঞান্পপুংসকমিতি মোদনী। শকুস্তঃ কীটভেদে শ্যাস্তাসপক্ষিবহঙ্গয়েরিতি। শকুনিঃ 

পুংসি বিহগে সৌবলে করণান্থরে হঠিচ। ৫* ভূবঃ। ভূ সত্তায়াম। অশ্মাৎ বিচ স্তাৎ। ঝোস্তঃ 

কৃদিকারদিতি ভীষ। ভবপ্তী লট সংক্ঞা। শথ। অন্তিভবক্ঠাপরঃ প্রয়োক্তবয ইতি ভাষ্যম্। 

বান্বলকাৎ ক/;নরপি প্রতায়াদিলোপে ধাতে? কুশব্দদেশ;। কুণ্তিঃ। ইতো। মনুধাজাতেরিতি 

উীষ : কুস্তী পাতুপ্রিয়াঘাঞ্চ শল্লকাং গুগৃগুলদ্রমে ইতি মেদিনী। অবাস্তিরিত্যারদি। অব 
রক্ষণ । বদব্যন্তায়াং বাচি। আভ্য।মপি ঝিচ। বদপ্তীতি। কুদিক।রাদিতি বা তীষ্। ৫১ কনুাট। 
শ্ষিপ প্রেরণে। ভূ সত্তায়াম। ক্ষিপণুস্থ পুমান দেহে স্থরভো। বাচ্য।লঙ্গক, ইর্তি মেদিনী। ভুবন্যুঃ 

হাৎ পুমান্ ভানৌ জ্বলনে শশলাঞ্নে ইতি শিশ্বমেদিস্তো ॥ ৫২ অনুঙ। নদ অবাক্তে শবে । অন্ম।দনুড্- 

প্রত্যয় স্তাৎ। ক্ষিপণুরিতি । ডিহাদগ,ণভবঃ | ৫৩ কৃবৃ। কুবিক্ষেপে। বুঞ বরণে। দূ ন্দিরণে। 
শ্ত্ত: | ককুণন্ত্র রসে বৃক্ষে কৃপায়।” করুণ। মতেতি বিশ্বমে দিম । বরুণস্তরুভেদেহপী, প্রতীচীবতি 
সুধায়েরিতি বিশ্বঃ | দারুণং ভীম্মমিতামরঃ। দারুণে। রসভেদে ন। ত্রিধু তু শ্তান্তয়াবহে হতি 

সপ শা্ীিশাশিশি সাপ পাটা শিক পি স্পা 

শ্মীকঃ বলীকঃ বুক্ষবিশেষঃ। কোন কোন মতে হুস্ব ইকার ও হয়। স্তমিকহ। 
৪৭ গজ, যু, ধু, নীধাতুর উদ্ভুর কন্ গ্রতায় ও দীর্ঘ হয়। বীকঃ বাত ও পক্ষী । ধূকো 
বাযুঃ । নীকঃ: বৃক্ষবিশেষ;ঃ। ৪৮ হ্থি ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় হয় এবং বস্থানে 
বিকল্পে ল হয়। ত্রীক1 হলীক৷ ত্রপ মতা। ৪৯ শক ধাতুর উত্তর উন, উত্ত উন্তি, 
উনি এই কটা প্রতায় হয়। শকুনঃ। শকুন্তঃ। শকুস্তিঃ। শকুনি: | ৫০ ভূ ধাতুর 
উত্তর ঝিচ্ প্রতায় হয়। ভবন্থিঃ বর্তমানকালঃ । বাহুলক স্থত্র বলে অব ধাতুর উন্তর"ও 
হয়। * অবস্তিঃ। বদ নদত্তিঃ। কি*নদস্তী জনগ্রতিঃ। ৫১ ক্ষিপ এবং তূশ্ধাতুর 
উত্তর, ক্শরচ্ প্রত্য্ হয়। ক্ষিপন্থাঃ বসন্তঃ । ইহা উজ্জবলদন্তের মত। ভূবন্য,ঃ 
স্বামিহ্র্যায়োঃ। ৫২ নদ ও গ্ষিপ ধাতুর উত্ধর অনড়, প্রতায় হয়। নদন্থুঃ 
মেঘঃ। ক্ষিপণুঃ বাঃ | &৩ কু, বু ও দারি ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় হয়। 



৫৯৮ সিদ্ধান্তকোৌমুদী' | 

সা করুণ! চ কুপা মতা । বরুণঃ । দারুণম্। ৫৪ ত্রো রশ্চ. লো' বা। 

তরুণস্তলুনে। যুবা। ৫৫ ক্ষুধিপিশিমিথিভ্যঃ কিছু । রা মেচ্ছজাতিঃ। 

পিশুনঃ। মিথুনম্ । ৫৬ ফলেগুক্ চ | ফন্তুনঃ পার্থঃ প্রভ্ভাদ্যণ্। 
ফাল্জীনঃ । ৫৭ অশের্লশশ্চ | লশুনম্। ৫৮ উরু চ ১ অজ্ভুনঃ। 

৫৯ তৃণাখ্যায়াং চিু। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। অভ্ভুনং তৃণম। ৬০ অস্ডেশ্চ। 
অরুণঃ। ৬১ অজিযমিশীঙ্ভ্যশ্চ । “বযুনং দেবমন্দিরমঠ | যমুনা । শযু- 

নোহজগরঃ। ৬২ বৃতৃবদিহনিকমিকধিভ্যঃ সঃ। বর্ষম্। “তর্ষঃ প্লবসমুদ্রেয়োঃ | 

মেদিনী। ৫৪ ভ্রো। তৃপ্নবনতরণয়োরম্মাছুনন্ স্যাং। তরুণ" কুজপুম্পে না রুচকে ধূনি তু জিঘিতি 
মেদিনী। গৌরাদিভান্ ভীষ। তরুণী হপুনীতি চ দ্বিরূপেধু বিশ্ব: | ৫৫ ক্ষুধি। ক্ষুধ বুভুক্ষায়াম্। 

পিশ অবয়বে । অয়ং দীপনায়ামপি। মিথিং সৌত্রো। ধাতুং। পিশুনো দুর্জনঃ খল ইতামরঃ। 
পিশুনং কন্কমে স্মৃতম্। কপিবন্তে ৮ কাকে ন! সুচকক্র,রয়োস্ত্রিযু। পৃক্ক।য়াং পিশুন। স্ত্রী শ্াদিতি 

মেদিনী। বিথুনং ন দ্বয়োরাশ্তেদে স্ত্রীপুতসমুগ্মকে ঈতি চ। ৫৬ ফল নিষ্পতৌ । অস্মদ্গগাগসণ্চ 

ধাতোঃ। ফল্নস্ত গুডাকেশে নদীনাস্দ্রনহুরুহে। তপশ্তসংজ্ঞমাসে তথ পুর্ণিমায়।ঞ্চ ফাজ্খনীতি মেদিনী। 

ফল্তুনঃ কান্ুনাহধ্ভুনে ইতি দ্দিরূপকোধষত। «৭ অশেঃ। অশ্ ভোকঞ্ুনেইম্ম(দুনন্ ধাতোর্লশাদেশশ্চ। 

লগুনং মহাকন্নু । লগুন। লশুন* বেশ্ম কশ্মলং লিশ্মমশ্ববদিটি মধাত।(ললোষু বিশ্ব | লস চেতি 

দম্তামধাপাঠস্ত প্রথমাদকঃ | ৫৮ অজ্ঞেঃ। খপ্প গতিস্থানার্ঞনে!পার্জনেমু অস্ম(ডনন শ্টাৎ। ণেশ্চ 
লুক্। ইহ গেরনিটাতি ণিলোপেশৈব দিদ্ধে গিলুক চেতুর্তেঃ ফলং চিস্তাম্। ৫৯ অঞ্জভ্ুনঃ ককুতে 

পার্ধে কার্তবীধাময়ূরয়ো: | মাতুরেকম্থতেহপি শ্যাদ্ধনলে পুনরন্যবৎ। নপুংসকং ভূণে নেত্রে রোগে 
বাপাজ্ঞুনে গবি। উধায়াং বাহুদ।নদ]1ং কুটন্যাং চাপি চ কচিদিঠি এবশ্বমেদিন্যো। | ৬* অত্রেশ্চ 1 খ গভাব- 
্মাদুনন্ স্যাৎ। সচ ডিক। অরুণ! ধাক্তরাগেহকে সন্ধা র[গেইর্কসারথো । নিঃশবে কপিলে কুষ্ঠভেদে 

ন। গুণনি ত্রিবু' অকণাতিবিষ। গ্ামমঞ্জিষ্টা ব্রিবুতা চেতি মেদ্িনী। ৬১ অনি । অজ গতিক্ষেপণয়ো: | 

বসু উপরমে । শীঙন্বপ্লে। এভ্যঃ উনন্ স্ত।২ সচ ডিৎ। অজেবীভবঃ, বীয়তে গমাতে। চেতি বযুনম্। 
বিশ্বাপন দেনবযুনানি বিদ্বানিদি মন্ত্রে বযুনানি প্রজ্ঞানানীত বেদভ।ব্যম্ । বৈদিকনিঘক্টো 
প্রজ্ঞাপর্য্য।য়ে প্রশক্তপর্ধযায়ে চ বযুনশব্ঃ পঠিতঃ । যমুন। শমনম্বসেত্যমরঃ। ৬২ বৃতৃ। বৃ বরণে। তু 

করুণং বৃক্ষতেদঃ হ্যা করুণ! চ ক্কপা মতা । বরুণঃং। দারুণম্ ' ৫৪ ভূ ধাতুর উত্তর 
উনন্ প্রতায় হয় এবং স্থানে বিকল্পে র ও লহয়। তরুণঃ তলুনঃ যুবা। ৫৫ ফধি, 
পিশি ও মিথি ধাতুর উত্তর উনন্ প্রতায় হয় এনং এ প্রতায় কিৎসংজ্ঞক হয়। ক্ষুধুনঃ 
শ্লেচ্ছজাতি॥। পিশুনঃ | মিথুনম্ । ৫৬ ফল ধাঠুর উত্তর উনন্ প্রতায় হয় এবং গুক 

আগম হয়। ফন্তনঃ পার্থ: । প্রজ্ঞা দগণান্তগভ *লিয়া উহ্ভার উত্তর যণ্ প্রত্যয় হয়। 

ফান্ঠনঃ | ৫৭ অশ ধাতুর উত্তর উনন্ প্রতায় হয় এবং অশ ধাতু স্থানে লশ আবেশ হয় । 
লশুনহ্। ৫৮ অর্জ ধাতুর উদ্তর উনন্ পরত:য় হয় এবং ণিচের লুক হয়। অজ্জুনঃ | ০৯ তৃণ 
বুঝাইলে তর্জ ধাতুর চিৎসংজ্ঞা। হয় এনং চকার উৎ্ যায় বলিয়। উহ! অজ্েেমাত্র হয়। 
অক্ঞুনং তৃণম্। ৬০ খ ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় হয়। অরুণঃ। ৬১ অজ, যম, শী 
ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় হয়। বয়ুনং বেদমন্দিরম্। যমুন। | শযুন্োধ্জগরঃ | ৬২ বৃ, তত 



কৃদন্তে উণাদয়ত। ৫৯৯ 

বশসঃ 1, বে বক্ষঃ। হংসঃ। “কংসোহ্জী পানভাজনম্»। কক্ষং 
নক্ত্রম ॥ ৬৩ গ্লষেরচ্চোপধায়াঃ। প্রক্ষঃ ॥ ৬৪ মনেদীঘশ্চ। মাংসম্। 
৬৫ অশৈর্দদুবনে । *অক্ষ2। ৬৬ সব্রশ্চিকতাধষিভাঃ কি । স্ুষা। 

বৃক্ষ পকৃশুসমুদকম্। খাক্ষং নক্ষত্রম্। ৬৭ খযেজীতৌ । “খিক্ষোহ্রিভেদে 

প্লবনতরণযোঃ 1 বদ বাক্তায়াং বাঁচি | হন হিংসাগতো।£| কমু কাস্তো। কষ হিংসায়।ম্। বর্সং তর্সমিতি। 

তিতু£নতি নেট্। বত্বস্ত নভবতি। বাঁগলকেন যবত্তে কর্তব্যে প্রতায়সংজ্ঞায়। অপ্রবুতেঃ। কক্ষশঙে 

তূষন্ং ভবত্যেব। এতচ্চ ভাষাকৈয়টাপিপর্যালেচনয়োক্তম্। কথন্তর্তি সনবিরপ্যুণাদিবৃত্তিকাৈরিহ 
ষহ্বমুদাহাতমিতি চেদ্ অঠাহুঃ। অস্ত ভাব্যগ্ামাণ।াৎ বর্সং তর্মমিতি দগ্তাপাঠেহ।প সাধূং। পক্ষে তু 
ষন্মস্ত্র বাহুলকলভ্তাষত্বাভাবঙ্গ পাক্ষিকঙ্্বেইপি বাঁধকাভাব।দ বধিতৃমিভাং ঘর্দি কৃতে পান্তাদেরচি 

ঘঃর্থে কবিধানমিতি ণান্ত।ৎ কপ্রতাযে বা কৃতে বর্নতর্ষশব্য়ে্' ধারহাদ অন্ধিধী ভয়।দীনামুপ- 

সম্বানং নপুংসকে ক্তাদিনিবৃত্তার্থমিতাত্র সধসি চা।করে উদাগতহাচ্চ। তন্মাদিহ দ্বিরাপতা ফলিতেতি। 

বর্ধোহস্ত্রী ভ।রতাদৌ। শ্যাজ্জন্ব,দ্বীপাব্দনুষ্টিবু গ্রাবুট্কালে স্তরিয়াং ভৃমীতি মোদনী । তর্ধো 
লিপ্োে।দচ্তয়ে।রিতি চ। পুবরাদৌ তর্কে বাধ বংসং র্লীবন্থ বক্ষপীতি ব্রিকাগুশেষঃ | সদ্ো- 

জাতস্ঞণকঃ। হণসঃ স্সান্মানসৌকসি। নির্লোভনৃপবিষ্ কপরমাত্মন্থ মৎসরে । যোগভেদে মস্ত্রভেদে 

শারীবমর্দপ্তরে। তুরঙ্গনপ্রভেদে চেতি মেদিনী। ক'সো দৈহাঙমরে শ্বৃতঃ। কাণন্টে চ কাংঙপাত্রে 
চমানচেদে চ কীন্ডিত ইতি বিশ্বঃ। কক্ষ! স্যাদস্তনীয়ন্ত পণ্চাদঞ্চল পল্পবে। স্পদ্ধীয়াঃ ন। তু দোশ্ব,লে 
কক্ষী বীরুতৃণেধু চেতি মেদিনী। ৬৩ প্লষে* লু দাহে। অন্মাৎ সঃ স্যাছুপধায়। অংকারশ্চ। প্লক্ষো 

জট গন্দভাওদ্বীপতিতকুপগ্তরাশনে ইতি মেদিনী | প্রক্ষে1! দ্বীপবিশেষে শ্তাৎ পর্কটাগর্দভ।ওুয়োঃ | 

পিপলে ছ্বারপার্থে চ গৃহল্গ পরিকীত্তিত ইতি বিশ্বঃ। ৬৪ মনেঃ। মনজ্ঞানে। মসং হ্যাদামিষং ক্ীবং 

ককোলীজটয়োঃ শ্ত্রিয়ামিতি মেদিনী। ৬৫ অশেঃ। অশ বাপ্। অন্পাদেখিনে বাচো সঃ শ্াৎ। 
ভ্রশ্চ স্জেতা।দিন। ষন্বাদিকাধাস্। অথাক্ষনিন্দ্রিষে কর্ষে। চকে ইত্াথঃ। নাপ্দাতাঙ্গে কর্চক্ষে 

বাবহারে কলিঞজ্মে ইতামরঃ। অক্ষো। জ্ঞানাজ্ম শকটব্যবহ।রেনু পশকে । কুডাক্ষেন্্রক্ষয়োঃ সর্পে 

বিভীতকহরাবপি' চকে কর্ষে পুমান্ ক্লীবং তুখলৌনর্চলেন্দ্িয়ে ইতি মোদনী ৬৬ আত্রশ্চি। 
ক্র প্রত্রবণে। ওক্রশ্চ ছেদনে। কৃতী ছেদনে। খধী গতো।। এভাঃ সঃ কিৎ স্যাৎ। শ্ুষা পুত্র-ধু:। 
বৃক্ষ ইতি সন্ত কিব্াদ্ গ্রহিজোতি সমন্প্রসারণস্। খক্ষঃ পর্বতভেদে স্যানললকে শোণকে পুমান্। 

১কুতবেধনেহহ্যলি্গ" ত্যাপ্্ক্ষত্রে পুংনপু-সক্ষমিতি মেদিনী। ৬৭ গ্কাযর্জাতৌ। পৃর্ণশ্তেণৈব সিদ্ধে 

ক্বের্জাত্তাবেবেতি নিয়মার্থং সুত্রমূ । তেনান্যেতাক্ত্রিতভাং কেবলযোগিকত্েহপি সগ্রতায়ে! ভবতি। 

বদ, হন, কম ও কষ ধাতুর উত্তর স প্রন্ভায় হয়। নর্ষম্ | তর্ষঃ প্রব- 
সমুদ্রয়োঃ | বৎসঃ। বৎসম্। বক্ষঃ। হংসঃ। কস পমস্্রী পানপাত্রম্। কক্ং, 
নক্ষত্রম্। ৬৩ প্লষ ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় হয় এবং উপদ'স কারের স্থানে অকার 
হয়। প্রক্ষঃ। ৬৪ মন ধাতুর উত্তর স প্রন্যায় হয 'এন* "গাকারের স্থানে আকার হয়। 

মাংসম্ ৯৬৫ দৈবনার্থক (ক্রীড়াবাচক ) অশ ধাতুর উ-ভ্বর স প্রত্যয় হয়। অক্ষ; । ৬৬ কঃ 

বশ্চ, কাত ও খাষ ধাতুর উত্তব স প্রত্যয় হয় এবং এ স কিৎসংজ্ঞক হয়। সযা। 
বৃক্ষ: | কৃৎসং উদকম্।* খাক্ষংলক্ষ্স্। (১৭ জাতি বুঝাইলে খষ ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় 



৬০৬ | সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

ভল্ল,কে” ইতি চ। ৬৮ উন্দিগুথিকুষিভাযশ্চ । ণউৎুসঃ প্রজ্রবণস্ত | * গুৎসঃ 
স্তবকঃ। কুক্ষো জঠরম্। ৬৯ গৃধিপণ্যোর্দকৌ চ। গুঙুসঃ কাঁমদেবঃ। 

পক্ষঃ | ৭০ অশেঃ সরন্। অক্ষরম্। ৭১ বসেশ্চ। বশসরঃ। এ২ সম্পূর্ববা- 

চ্চিত। সংবশুসরঃ। ৭৩ কৃধূমদিভ্যঃ কিশ। বাঁহুলকান্ন যত্বমূ। “%্সরঃ 

স্যান্ভিলৌদনম্”। ধুসরঃ। মত্সরঃ। “মসর! মক্ষিকা জ্ঞেয়া ভ্তরালী চস! 

৬৮ উন্দিগুধি। উন্দী ক্লেদনে। গুধ রোষে। কুষ নিঞর্ষে। এভাঃ সঃ কিৎস্তাৎ। অনিদিতামিতি 

নলোপঃ। উৎসঃ প্রশ্রবণং বারীত্যমরঃ। গুৎস: 21৭ শুবকে ন্তন্বে হারভিদগ্রশ্থপশয়োরিতি মেদিনী । 

গুচ্ছশ্চ গুৎসে। গুচ্ছে। গুলুচ্ছ বদিতি দ্বিরূপকোধাৎ। ত্যাদ গুচ্ছ শ্ুঃবকে ভ্তন্বে হারভেদ, 

কলাপয়েরিতি চ বর্গছ্িতীয়ান্তে মেদিলীকোষাচ্চ। ৬৯ গৃধি। গৃধ অভিকজ্ষ।য়াম্। পণ ব্যবহারে 
স্ততৌ চ। নন গুধেশ্তত্েন গৃৎস ইতি সিদ্ধে দকারবিধানং বার্থমিতি চেন্সৈবম্। চত্ৃশ্ঠাসিদ্ধ- 
তেনৈকাচো। বশ ইতি ভতধ্ভাবপ্রসঙ্গৎ। ন চৈবমপি প্রাক্রয়/লাঘবায় তকার এব বিধীয়তামিতি 

শঙ্কাম। চয়ে! ছ্বিতীয় ইন্তি পক্ষে তকারল্ত থকার।পত্তেঃ । পক্ষে! মাসাদ্ধকে পার্থে গ্রন্থে 

সাধ্যবিরোধয়োঃ । কেশাদেঃ পরতো! বৃন্দে বলে সথিসহায়য়োঃ। চুল্ী রন্ধে পক্ত্রে চ রাজকু্ঈীর- 
পার্থয়োরিতি বিশ্বমেদিন্যো । ৭ অশেই । অশু ব্যাপ্তো। ব্রশ্চেতাদিন। ফ্তাদিকাধাম্ । অক্ষরং 
ত্যদপবর্শে পরমব্র্গবর্য়েরিতি হেমচন্দ্রঃ । অশেহ সরন্ষিতাজ্জলদতাদিপাঠস্ত প্রামাদিকঃ 

নিৎন্বরাপ্তিঃ। ইমাভে তু প্রচায়স্বরেণক্ষরশবস্ত মধোদাত্ততমূ। খচোহক্ষরে পরমে বোমন্সিত্যা।দি- 
খামন্বেদু শীণি চ শতানি বষ্টিশ্চাক্ষর।ণাতি যহুষি চ তখৈৰ পাঠাৎ। অতএবাগ্নোতেববা সরোহঙ্গরমিতি 
দ্বিতীয়হিকাস্তে ভাষাকুতোন্তরমূ। ৭১ বমেশ্চ। বস নিবামে। অল্মাদপ সরং স্টাৎ। সম্তার্ধ ধাতুক 

ইতি তন্বম্ ॥ ৭২ সপুর্নব:চ্চিৎ। পুর্বসহিতাদ্বসতে: সর: স্যাৎ সচ চিৎ চিহ্বাদত্তোদ1ও2।॥ ইদ্বৎসরায় 
পারবৎসরায্ সম্পূপ্লাদিতি পাঠান্তরং ত৮৮ লক্ষানিরে।ধাুপেক্ষান্ । ৭৩ কুধৃ। ডূকুঞ করণে। ধূএং 
কম্পনে মদীহ্ষে। এভাঃ সরঃ কিৎ স্তাৎ। কুসরঃ ইতাদি হ।রাবলীস্থম্। ধুসরী কিম্ররীভেদে 

না! খরে ত্রিধু পাতুরে ইতি মেদিনী। মৎসরা1 মক্ষিকাযাং শ্ান্সাৎসযাক্রোধয়েঃ পুমান ॥ অসহা- 
পরসম্পত্তী কপণে চাভিধেযলদিতি চ।| মংসরোহন্য শুভদ্দেষে তদ্বৎকুপণয়োস্ত্রিধিতামরত | 
অথ মৎসরঃ অসহ্পরসম্পর্তৌ। মাৎসযো কপণে ক্রুধাতি বিশ্ব; । বেদে তু মদী হযষেইতি যোগার্থে 
পুরন্কত্য প্রযুজাতে। হইন্দুমিত্রায় মৎসরম্। তং সিন্ধবে। মৎসরমিক্ট্রিমানামিত্যাদি। মৎসরং 

হয়। খক্ষঃ অদ্রিভেদে ভল্লঃকে । ৬৮ উন্দি, গুথি ও কুষি ধাতুর উত্তর স প্রতায় 
হয়। যথা, উৎসঃ প্রশ্রবণম্। গুৎসঃ শ্তনকঃ। কুক্ষঃ জঠরম্ । ৬৯ গৃঁধি ও পণি 

ধাতুর উত্তর স প্রত্ায় হয় এবং যথাক্রমে ধস্থানে দ ও নস্থানে ক আদেশ হয়। 
বৎস: কামঙ্গেবঃ | পক্ষঃ। ৭০ অশ ধাতুর উত্তর সরন্ শ্রাতায় হয় । অক্ষরম্। ৭১ 

বস ধাতুর উত্তর সরন্ প্রতায় হয়। বৎসরঃ। ৭২ সংপুর্র্বক বস ধাতুর উন্তয় সরন 
প্রত্যয় হয় এবং এ প্রত্যয় চিৎসংজ্ঞক হয়। সংবৎসর:। ৭৩ কৃ, ধু ও খদি ধাতুর 
উন্ধর সরন্ প্রতায় হয় এবং এ প্রতায় কিংসংজ্তক হয়। এন্থলে বাহছুলক হত্র দ্বারা বত 
হইল না। কুসরঃ তিলৌদনম্। ধূসরঃ। মত্সরঃ। মতৎসর। অথাৎ মক্ষিক। ভস্তরালী 



কদন্তে উপাদয়ত। ৬০১ 

ষষ্ঠী) ৭৪ পতে রশ্চ লঃ। পত্সলঃ পচ্থঃ | ৭৫ তঁ্যুযিভ্য।ং ক্সরন্। “তসরঃ 

সুরবেষ্টনেঁ”। খক্ষরঃ খত্বিক। ৭৩ পীধু্পিভ্যাং কালন হ্রস্বঃ সম্প্রসারণঞ্চ। 
পীযুক সৌত্রঃ | , পিয়ালো বৃক্ষন্েদঃ |. কুণালো দেশভেদঃ | 
৭৭ কটিক্লুপ্ষভাং কাকুঃ 1  কটাবুঃ পক্ষী । কুযাকুরগ্রিঃ সু্াশ্চ। 

এটি এ টক চর নিই এত সি ৩ 

৭৮স্তিদ,ক চ। পস্দাকুর্বাচসরিতেো ৮ । ৭৯ বৃতের ছিশ্চ | বান্তীকুঃ। 

বাললকাদছুকরশ্ট অন্বম। বাভ্ীকস্। ৮০ পর্দোর্নত সম্প্রসারণমল্লোপস্চ । 

“পদাকুবুশ্চিকে ব্যাথে চিজোকে ঢ সরাস্থপেশ । ৮১ স্যুনচিভ্যোঠন্যুজ।গুজ- 
ক্রুডঃ1 অন্নাচ আগরছ অক্রছ এতে ফমাৎ সাঃ। সরণুত্মেঘবাতয়ো?৮। 

ছর্াতভত মতি লজ্তঞাধাম। "পদ পভ । পংৰ্ গভাান্র!ং সরঃ তাকপফশ্য লশ্চ | ৭? শন বিস্ঞারে। খমী 

গতো।। অমরোক্তিমাহ। ভমব হি । কিবীদগব1তোপদে.শত।1দনানুন।পিকলো গত খক্ষরং 

শত্বিগিতি। খঙক্ষবং বারিধাবাযামুক্ষবস্ত্রহিজি সত হভ মেদনা। অনৃক্ষরা লব; সজ্জ পহ।নঃ 

ইতি মন্গশ্য বেদতামলো তু পক্ষরঃ কণ্টক ভতি বাপাতিম।॥ ৭৬ পীধুক্ষণিভ)াম। অমপণ হাত ঈগ্ডকে 
পি; পঠাতভত স চ শদর্থকত। আা।ং কানন শ্া(ং যথারম উন্বঃ সত্প্রসারশঞক্ । রাজ।দন, 

পিয় লং ত্যাৎ প্রিয়ালবদিতি দ্িবাপক্োদত 1 বাহুলকাডুগ্রেখাপ কালন কন্তান্নলোপং শ্ডক্কা। পি হাৎ 

কুহষ্। ভুগলং শরমন্তকম্। মন্্থে হাত । চতাকুচ্ত। উনাল। চ পালহানে। বৃষদ্নজ ইত 

প্জশেখরঃ। ৭৭ কঠিকুধি। কঠ কৃচ্ছ্বজীবনে। কুষ নিক্ষর্ষে। কুষাকুং কপিবহ্াকে না পরো ত্তাপিনি 

ব্রিখিতি মেদিনী । উদ্বলদন্তন্ত কঠিকধিভ্যামিতি পঠিত্া কষশিষেতি দণ্ডকে ধাতুষুপস্তত্ 
কষাকুরিতুদাজহার তৎ ফেবনিরদ্ধম । মেনিশীকোধে হু।ক।রপ্রক্রমে প।ঠাৎ । ৭৮ সর্ডেঃ। 
“হ গতাবল্মাৎ কাকুঃ শ্যদ্ধাতোছগাগমশ্চ 1 জদাকুলানলে চক্রে আ্বলনে গজ্ভিস্থযাকে ইতি মেদিনী। 

৭৯ বুতেঃ। বৃতু বন্তনে। বাহক: প্রিষ্বাঞ্জাকী বৃপ্তকোহপি চ দৃশ্ঠত ইতি দ্বর্াপে লিশ্বঃ। বার্তাক। 
হি্ুলী সিংহী ভণ্টাকী ছুশ্ধননীত্যমরঃং | বা।কং পিন্ত্লং কিঞ্চিদঙ্গারপরিপ।চিতমি তি 

নৈদাশাক্রম | ৮* পর্দেঃ | পদ্দ কুৎ্সিতে শব্দে । অস্মাৎ কাকুঃ হযাৎ সচনিৎ। ধাতে বেক্ত্য সম্প্রপা রণ- 

মকারলোপশ্চ । বিশ্বকোনগ্থমাহ। পৃরাবুবু শ্চিকে ব্যান্ত্রে সাঢটিভ্রকয়োহ প্ুমানাত মোদ্শী। 

৮১ হ্য়ু। স্থ গভৌ। যু মিশ্রণে । বচ পরিভাষণে। সরণুস্থ পুম।ন ব।রিবাহে স্তযম্মাতরিঙ্বণীতি মেদিশী। 

চ সা মতা”। ৭৪ পত ধাতুর উত্তর সর প্রতার় হয় এবং প্রতায়ের র স্থানে ল হয় । যণা, 
পতল: পন্থাঃ। ৭৫ তন ও খাব ধাতুর উত্তর ক্সরন্ প্রতায় হয়। তসর: সুব্রনেষ্টনম্। 
খক্ষর: খাতিক্ । ৭৬ পীমৃ এ ক্কাণধাঠর উত্তর কাপন্ প্রতায় হয়। পশ্চাং ত্ন্ব ৪ 

ক ১২ 

সম্প্রসারণ হয়। পীয়ুং এইটা হুত্র্গ পাতু । পিল; বৃ্ষভেদঃ । কুণাল; দেশঃ । 
৭৭ কুটি ও কুশি পাতুন উন্তর কাকু প্রতায় হয়। যথা, কটাকুঃ পঙ্গী । কুধাকুঃ জি: 

সুর্যযশ্চ । ৭৮ স্য ধাতুর উন্তুর কাকু গএত্যর হয় এবং ছক আগম হয়। স্র্দাবুচ লাযু 
ও নদী। ৭৯ বু ধাতুব সত্তর কাকু প্রায় হর এবং খকারের বৃদ্ধি ভয়। নাগাকুঃ। 

বাহুলরুবর্দে উকারের স্থানে অকার হয়। বার্ভাকম্। ৮* পদ্দি ধাতুর উন্তর কাকু 
প্রত্যয় হয় এবং এ প্রত্যয় ণিৎসংজ্ঞক হয় এবং অকারের লোপ হয়। পুদাকুঃ বুশ্চিক, 
চিত্রক, নরীম্ঘস। ৮১ স্থ, যু৯9 ৭টি বাহুর উওর বথাক্রমে অসাচ, আাংগুচ ও আক্ুছ 

ক (4৯) 

হস রা শি তা 7 শা ০৮৮ শি টিীপাশিস্াপক্সিশশ 1 শিস সিসি পর | পদ 



৬০২ সিদ্ধাস্তকৌমুদী 1 

যবাগুঃ | “বচক্রুন্বি প্রবার্সিনো১৮। ৮২ আনকঃ শীহ্ভিয়ঃ | শয়ানরোহ- 
জগরঃ। ভতয়ানকঃ। ৮৩ আণকো! লুধৃশিড্বিধাএভ্যঃ 1 লবাণকং দাত্রম্। 
ধবাণকো বাতঃ। শিঙ্ঘাণকঃ শ্রেক্স।। পৃষোদরাদিহ্াত পক্ষে কলেখপঃ । 
“ন্পিব।ণং নাসিকামলে”। ধাণকে। দ্ানারভাগঃ | ৮৪ উল্মকদর্বিধন্দো মিন: 

উষ দ[হে। যন্থা লঃ মুক্প্রত্ত্যয়শ্চ । উল্ম.কং জ্বলদঙ্গারম্। দৃণাতেবিব 
দলিনি: | জুঁহোতেশ্মিনিঃ। হোমা।৮৫ হ্হিযঃ কুক রশ্চ লো বা। হ্বাকুঃ 

হলাকুর্লস্জানান ॥ ৮৬ হসিমুগ্রিণ্বা অমিদমিল পুধুর্বিবন্ত্যস্তন । দশভ্যস্তন্ 
শ্যাহ। তিনুত্রেতি নেট। হস্তঃ। মন্ুঃ। গঞ্তঃ।  এতঃ কবুরঃ। 
বাতঃ। অন্ততঃ । দল্তঃ। “লোতঃ শ্যাদশ্ুচিজয়ো১ 1 পগীতো বাল- 
বহিএয়োঃ৮। বি বাহুলকাগ,সেদাঘশ্চ। তুস্তং পাপং িগিদ চ। 

সরণুরক্ত হুনুরহ্থ ইতি মস্ত্রন্ত হ।যো সরণুঃ  নীহষগামীতি। ব্যাথ]াতম্। বাপু রুষকা শ্বাণা 
টিলেপী ঠরলা চ সেতামর:।॥ বচকুত্ব পুমান্ বিপ্রে বাবদূকেহভিধেয়বদিতি মেদ্িনী। ৮১ আনক?। 
শীত দ্বপ্রে। ্িভী ভরে। বিচেষ্যক্সাদিতি ভরানকে। ভয়ংকরঃ। শুয়।নক: স্বু৩। বণ্রে রসে পাহে। 
ভয়ঙ্কর হঠ মেদ্বিপী। ৮৩ আশুকা। লুঞ্ ছেদনে। শাবি আন্রপে। ডুখ]এ€ ধারণপে।ষণয়োত। 

হার।বলাস্থমাহ। শিজ্বাণং কাচপা জ্যাংলাহনাসিকযে।ন্মলে হতি বিশ্ব । শিজ্বাণঃ ফেনশিওির 

নফরেতণ্চ পিচ্ছল গতি বিঞ্মাধি তাকায়: ৮৪ উল্নুক। এতে নিপ।তাত্ । নিশা তনগ্রকারমেবাহ 

উন দ।হে ইতা[দন,।। হারাবশীগ্রমাহ । ৬ল্মুকমিততি। দর্িিং কন খজ। ক।.৮ত)মর:। ৮৫ হিয়ত। 

হী লঙ্জায়মন্ম।ৎ কুক প্রঠায়ঃ হ্যাং ককারো গুণনিষেধখঃ । ৮৬ শুনি । হসে ইসংন। মুঙ প্রাণতাগে। 

গুনিগরণে গৃতী। বাগতিশপ্ধনয়োঃ | আম গত্যাদিধু। দমু উপশমে। লুগ্ু ছেদনে। পুঞ্পরনে। 
ধুদব; হিংসায়।মূ। তুস্তুঃ করে করিকরে সশ্রকোষ্করোহপি চ। স্ক্ষে কেশাৎ পরা ব্রাঠে হতি 
মেদিনী । অভ্র।রমর্থঃ।  েশবাচকাৎ পরো! যো হস্তশন্দঃ স সমুহবাচী তথা ৮ কেশ১-শব্দঃ 

কেশসমুহশন্ধপয্যা।য় হতি । ম্। ভূলে।কস্তরর ভবো মত্তাঃ । দিগাদেরাঠতিগণবাদযৎ। 

গ্রতায় হয়। যথা, সরণাঃ “মধ ও বায়ু। যণাগুং। বচকুঃ বিপ্র ও বাদী । ৮২ শীঙ্জ 
ও ভা ধাতুর উত্তন 'মানক প্রতায় হয়। যথা, শয়ানকঃ অজগর; । হয়ানকঃ। ৮৩ল, 

ধু, শিব ও ধাঞধাতুর উদ্দর মআণক প্রত্যয় হয়। লবাণকং নাত্রম। ধলাণ্ক; বাতঃ। 

শিজ্বাণকঃ গ্লেমা। পষোদরা:দ গণো'ক বলিয়া উহাদের উ্উর বিকল্পে কারের শাপ 
হয়| শ্রিজ্যানং নাসিকামলম। ধাণকঃ দীনাএভাগঃ । ৮৪ উদ্ম,ক» দবি, হোমী এই 
ততিনটী শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। উষ দাহ করা। ষস্থানে ল৪ মুন প্রশ্যব ২য়। উল্মকং 

জলদগারঃ। দূ ধাতুর উত্তরবি প্রতায়হয়। দবঃ। হু ধ'্তুব উত্তর মিনি প্রত্যয় 
হর। * হোমী।৮৫ হি ধাতুব উত্তর কুক্ প্রতায় হয় এদং রস্থানে বিকাল লহুয়। 
হীকুঃ। হলীকুঃ। অর্থাৎ লক্জাবান্ । ৮৬ হস, মূ, গু, ইপ» বা, অন, দম, ল, ও ুর্বি 

ধাতুর উত্তর ৬ন্ প্রভার হয়। শতিতুর” এই শত্র দ্বারা ইট হইলে না। স্তই। 
মর্ঃ | গর্তঃ। এতং কর্বরয। বাতঃ। অন্য । দন্ত» লোত; অশ্রচহ্ম্। 

ষ্ি 

পোতঃ বালক শৌকা। বাহলক হত হ্রাস পাইর উত তন্ প্রত্যঙ্গ এবং 



কদাস্তে উণাদয়ঃ। ৬০৩ 

৮৭ নএত্যাপ্রি ইট চ। নাপিতঃ। ৮৮ তনিমুগ্ভাং কিচ্চ। ততম্। মুতম্। 
৮৯ অগ্রিন্সিভাঃ ভ্ঃ | অক্তছ্ । স্বতন্ । সিতম্। ৯০ দুতনিভ্যাং দীখশ্চ । 

গু ন সম 

দুতঃ। তাতঃ। ৯১ জেপ্মট্ চোদান্তঃ। জীমুতঃ। ৯২ লোষ্টপলিতৌ । 

গ্তীনরগন্তীঙ্গেদে জ্ঞাদবটে চ কুকুম্দরে ইতি মেদিনী। এতঃ কর্মনুপ আগতে ইতি । অগ্তঃ স্বরূপে 

নাশে না ন স্ত্রী শেষেহস্তিকে ত্রিথিতি চ। দস্বোহদ্রিকটকে বুগ্ধে দশনে চৌষধে স্িয়ামিতি চ 

মেদিনী। লোতমস্রণি চোরিতে ইন্ডি বিশ্বঃ। ক্তক্তবতূতিষ্টেতিস্তত্রে লোতো মেষ ইতি কৈয়টঃ। 
সোতঃ শ্িশৌ বহিত্রে চেতি বিশ্বমেদিন্যোৌ ধূর্ত ইতি । লোপো ব্যোর্দলীতি বলোপঃ। রালোপ 

ইত্যনেন লোপস্ত কৃডিতীত্াননুবৃত্তিপক্ষে বোধাঃ । হলি চেতি দীর্ঘ: । ধূর্বস্ত খগ্ুলবণধুত্ত,রে 
ন। শঠে ত্রিঘিতি মেদিনী। তুস্তমিতি। তুস থণ্নইতাশ্াত্তন | ৮৭ নঞ্াা। আপন বাত্তো অন্মননএা- 
গপদে তন্ স্যার্দিডাগমশ্চ বাহলকান্রঞ্জে। নলোপাভাবঃ । ৮৮ তনি। তনু নিস্তারে। মুড প্রাণত্য। গে । 

আন্ভাং তপ্রতায়ঃ ত্াৎ। স চ কিৎ কিস্তব।দনুনাসিকলোপ2। ততং বাীণাদিকং বাদ্যমিতামর: | 

অথ ততং ব্যাপ্তে বিস্তৃতে চ ব্রিলিঙ্গকম্। ব্লীবং বাণাদিবাত্য স্তাৎ পুণ্লিঙ্গত্ব সমীরণে ইতি মেদিনী ) 
বৃত্ত পাঁচিতে স্বত্যো। ব্লীবং ম্বভ্যুমতি ত্রিপ্বিতি চ। ৮৯ অঞ্জি। অপ্র ন্যক্তিমঙ্ষণাদো | দ্বক্ষরণদীপ্ত্যো: | 

বিএ বন্ধনে । এভাঃ জ্তঃ হ্যাৎ। নিঠ।সংজাহে তস্য নং। পরিমাণবাচক ইতি । ভামাগ্ত কৈধটেন 

তথ! ব্যাখ্যাতত্বাৎ। অক্তং ব্যাঘ্ে চ শকুলে ইতি বিশ্ব:। ভতুজ্বলদত্েনোক্তম্। তচ্চ লিপি- 

জঙপ্রযুক্তম্। বিশ্বকোষে হি বাস্তং বাপ্সে চ সঙ্কুলে ইতি স্থিতত্বাৎ। তথ! ৮ মেদিশ্যাং চকারাদি- 

প্রক্তমে বাল্ত্বর ব্াাকূলে ব্যাপ্তে ইতুন্তম্ । স্বৃতমাজো জলে ক্লীবং প্রদীপ্তে ত্বভিধেয়বৎ। 
দিতমবনিতে বদ্ধে চ ধবলে ত্িষু শররায়াং স্ত্রী ইতি মেদিনী। বাহলকাৎ গগভাবিতাশ্মীৎ ক্ুই। 
সতমুঞ্কে শিলে জলে সতো দীপ্তে পুজিতে শ্যাদিতি মেদিনী |।৯০ দ্ধুতনি। ছু গতৌ। তঙ্গু 
বিস্তারে । আভ্াং ভু: স্সাদ্ধাতোদীর্ঘশ্চ । দৃতঃ প্রেষাঃ গৌরাদিত্বানডীষ। দূভী। কথত্র্হি তেন দুতি- 

বিদ্িতং নিষেদ্রুষেতি রখুরিতি চেদ্ অত্রান্ত: দূ পরিতাপ হত্যন্াৎ ক্িচি দুঁভরিতি। দূত্যাং 
দূতিরপি শ্মুতিতি ছিূপকোষং। তাতোহনুকম্পো জনকে ইতি বিশ্বমেদিন্যো । বাভুলক।ৎ শী 

ন্বপ্লে ইতস্মদপি জ্তঃ। শীত লাঙ্গলপদ্ধন্তিং | রামপত্থী চ। শীত নভং সরিতি লঙঈগলপদ্ধনো চ 

শীত দশ।ননরিপোঃ সহধশ্রিণী চ | শীতং শ্মতং হিম গ্রণে চ তদশ্থিতে চ শীতোহলসে চ 

বহুবারতরৌ চ দৃষ্ট ইতি শালব্যাদৌ ধরণিঃ । শীতা দগ্যাদিরপ্যত্তি । সীত। লাঙ্গলপদ্ধতিঃ ৪ 
বৈদেহী ম্বর্গগঙ্জাত হতে দস্তাদৌ মেদিনী । সীতা লাঙ্গলরেখ! গ্যাদ্বোমগঙ্গা চ জানকখতি 

দত্তাদে। র্ভসকোষাচচ। ৯১ জে:। লিজয়ে। অশ্পাৎ কপতাযন্থশ্যোদান্যুদ্।গম: স্যাদ্দীর্ঘ ইতান্ুনুক্া | 

ধাত্রেদর্ঘশ্চ হ্যাৎ । ইদং শুব্রমনাধমিতি কেটিৎ। অহএব বুত্থাদিগ্রন্তে পৃষোদরাদিবু 
জীমুতশব্ধ উদানধতঃ | জীীমুতোঙছছেৌ ভূতিকরে দেশত।দী পয়োধবে ইতি মেদিনী। বেলী খর। 

গর্রী দেলতাঁড়ো জীমূন ইতামরহই । জীমতঃ শ্তাদবৃত্তকরে শন্দেইজৌ। শোবকে যনে ভি বিশ্ব: 

৯২ লোষ্ট। ল্্ঞ ছেদনে । পল গঙ্টো । এতো ক্তান্তো নিপাতোতে। লোইানি লোস্টবঃ পুংসীতাষর: ( 

ধাতুর*এউকারের দীর্ঘ হয়। তৃস্তং পাপ, ধূলি এবং জটা । ৮৭ নঞ পূর্ব আপ 

ধাতুর উতর তন্ প্রায় হয় এবং ইট হয়। যথা, নাপিতঃ। ৮৮ তনি ও মুড ধাতুর উত্তর 
তন্ প্রত্যয় হয় এবং উহা! কিৎসংজ্ঞক তয়। ততম্। সৃতম্। ৮৯ 'ঞ্ি,, ঘর ও সি 
ধাতুর উত্তর তন্ প্রতার হয়।, অক্তম্। দ্বতস্। সিতম্। ৯* ছ ও তন 
ধাতর উত্তর কক প্রতায় হয় এবং র্ঘ হয়। দূত:। ভাত: ৭৯১ জি ধাতুর উত্তর 



৬০৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

লুনাতেঃ ক্তস্তশ্ স্ব ধাতোগুণিঃ। লোস্টম্। পলিতম্। ৯৩ হৃশ্যাভাযামিতন | 
হরিতশ্যেতো। বর্ণভেদো। | ৯৪ র্লাহে রশ্চ লো বা । োহিতো সগমণস্যয়োঃ | 
লে(হিতং রক্তম্। ৯৫ পিশেঃ কিচ্চ। পিশিতং মাংসম্.। ৯৬ আন্দক্ষিস্পৃহি- 
মৃহিভ্যঃ আফ্যঃ। শ্রবাষ্যো যল্ভ্রপশ্ঃ। দক্ষায্যো গরুড়ো 'শররশ্চ। 
স্পৃচ্য়ায্যঃ। গৃহয়াষ্যো গৃহস্বামী। ৯৭ দিধিষাযাঃ। দধাতেছিতমিত্বং 
যুকচ। মিত্র ইব যে দিধিবাধ্যঃ | ৯৮ বু এণ্যঃ | বরেণ্য | ৯৯ স্ত্ববঃ 

আব পুংসাত।ভয়াম্বয়ি শেন পুংনপু'মকলিঙ্গেো! লোষ্টশব্দঃ। তথ।চ স্থানেহস্তরতম ইত ভাষ্যম্। লোষ্টঃ 
ক্ষণে! বাহবেগং গতেত)াদি। অতএব লোষ্টঃ শণ্ডেহপি লোষ্টঃ স্তাদিতি পুংলিঙ্গ কাণ্ডে চোপপাদিতহঃ । 

শলিতং শৈলজে তাপে কেশপাকে চ কর্দমে ইতি মেদিনী। ৯৩ হৃগ্যা। হঞ হরণ । শৈঙ গতো। 

রিতা শ্রী চ দুর্ববায়ং হরিদ্বর্মুতেহন্তবর্দিতি মেদিনী । শুরুশুব্রশ্টচিশ্েতবিশদশ্বেতপাণ্ডর। 
ইতামরঃ | ৯৪ রুহেঃ। কহ বাঁজছ্গন্সনি পাদ্রঠবেভয়াদিতন্। রোহিতং কুস্কুমে রক্তে খজুশক- 

শরাগনে পুংসি স্ঞান্মীনমুখযোভের্দে রো'হৃহকদ্রমে ইতি মেদিশী। লোহিত রস্তগোশাবকুক্মা পিক 
চন্দনে। পুমান্ নদ[গুরে ডে।মে বণে5 ধু তদ্ধতীতি চ। ৯৫ পিশেং। পিশ অবয়বেহয়ং দীপলায়ামাপ 

অশ্রাদিতন্ হাথ গ চ কি। পিশিত' মাংস মাস্তাং স্্রতি মেদিনী। মাংল্তাং জটাম।ংস্যাম্। 

তথ! চ জট চ পিশ্ত। পেশীতি ধন্বস্তরি: | ৯৬ শ্রদ্দক্ষি । আর অবণে। দক্ষ বৃদ্ধো। স্পৃহ ঈগ্সায়াম্। 

গৃহ গ্রহণে । চু'রাদাব্দান্তোৌ। উদাতঃ ক্রচে ভবতি শ্রবাষা ইতি মন্ত্রে শ্রনাযো। সন্ত্বে শববণীযর় ইতি 
শেদভাষাম্ । দদুঞাষ্ো। যে! দম আসনিত্য হইত্যাদ্দিঘপি যৌগ্সিকার্থ এব ভাযষ্যে পুরস্কাচঃ। 

স্পৃহয়াযা ইতি । অবামণ্তোত খেরয়াদেশঃ । এবং গৃহযষায্য ক্তি। ৯৭ দিধিষাস্য ভতি। ডুধাঞঃ 
খ[রণগোধণয়ো:। ডজ্বলণুগুধু দধিষাপা ইতি হুর" পঠিত দধিপূর্ববাৎ শ্তের।পাঃ বস্বঞ্ক। দধিষাপো। 

খুঠমিতি ব্যাখ্যানাঞ্। দশপাদী বুঁএওকাধস্ত্ ধিনু শব্দে অন্ত দ্বিত্বং ৬ণাভ।বং অহঞ্চাভা।নহট 

নিপ।তাতভ ইতাহ । প্রসাদকারাদয়োহপেো।বসেখাভস্তদেতৎ সর্ববং প্রাম।দিকম । মিত্র ইবয়ে। 

দিধিষ!য্যো।। তভৃদ্দিতি নৈ'দকপ্রয়োগাদ্দিবিষাযা ইত্যেব শহৃজং যুক্তমতি প্রামাণিকাঃ। ৯৮ বৃগ্চ2। 

বৃুঞ্ু বরণে । বরেণাঃ শ্রেষ্ট | ৯৯ জ্বর ইক প্রততী। স্থষষ্যং স্তোতবাম্। পুরুবর্চসং বথরূপমিতি- 

মৃট প্রত্যয় হয় এবং উহ! উদাত্ত হয়। যগা, জীবৃতঃ | ৯২ লোষট ও পলিত শব নিপাতনে 
সিদ্ধ। লুধাতুর উদর ক, ত স্থানে সুট্, ধাতুর গুণ। লোষ্টম্। পলিভম্ । ৯৩ 
হৃ ও শ্া ধাতু উত্তুন ইনন্ গ্রতায় হয়। হরিতঃ। শত । ৯৪ কহ ধাতুব উত্তর 
ইতন্ প্রত্যয় হয় এবং র স্থানে বিকল্পে লহয়। রোহিতঃ মুগ ও মহস্ত। লোহিতং 

রক্রং । ৯৫ পিশ ধাতুর উত্তর ইতন্ প্রত্যয় হয় এবং এর প্রত্যয় কিংসংজ্ঞক হয়। পিশিতম্ 

মাংসম্ । ৯৬ শর, দক্ষ, স্পৃতি ও মৃহি ধাতুর উত্তর আঘা প্রতায় হয়। শ্রবাযো। যন্জর- 

পশুঃ | দক্ষামো। গরুড: গৃথ্রশ্চ। ম্পৃহয়াষ্যঃ। গৃহয়াফ্যো। গৃহত্যামী । ৯৭ ।দধিষাষাঃ। 
ধাতুর .উত্তর আলজ্য প্রতায়, ধাতুর দ্বিত্ব, ইত্ব ও যুক আগম হয়। মিত্র ইব যে! দিখি” 
যায্যঃ। ৯৮ বুঞ ধাতুর উন্তর এণ্য প্রত্যয় হয়। ;বয়েণ্যঃ।' ৯৯ বেদে স্ত ধাতুর উত্তর 



কুদন্ধে তণাদয়ত। ৬০৫ 

ক্রেষ্যশ্ছন্দসি । স্বযেষ্যং পুরুব6লম্। ১০০ রাজেরন্যই | রাজন্যো। বহিঃ | ১০১ 
শুরম্যে*্চ। শরণ্যম্ । রমণাম। ১০২ অভ্েরিচ্চ । অরণ্যম। ১০৩ পভজন্ুঃ 

পৃ সেঁচনে । যশ্য জঃ | পিজ্জন্যঃ শত্রমেঘয়ে।৮”। ১০৪ বদেরান্যঃ 
“্ৰদা ত্য স্তাগিবাখিনোঃ। ১০৫ অমিনক্ষিয়জিবধিপতিভ্যোহ ভ্রন্। অমত্রং ভাজ- 
নম্। নক্ষত্রম্। যজত্রঃ। বধত্রমায়ধম। পতত্রং তনৃরুহম্ | ১০৬ গডে- 
রাদেশ্চ কঃ। কড়ব্রম্। ডলয়োরেকত্বন্মরণাৎ কলত্রম্ । ১০৭ বুঞশ্চি | বরত্রা 

চন্্ময়ী রজ্জুঃ। ১০৮ সুবিদেঃ কত্রন্। শ্বিদত্রং কুটন্বকম্। ১০৯ কৃতেন্ুর্ম্ 
চ। কৃল্তত্রং লাঙ্গলম্। ১১০ ভূমদূশিয়জিপর্বিপচ্যমিতমিনমিহষ্েভ্যোহতচ্। 

ধ ০ হারা 

দেবভধন। গুবঃ কেখ্য ইতি পথ কিত।দৃগুণাভ।,ব উবডি সতি শ্তবেষাঃ পুরন্দর ইতুদাহরণ্ 
উদ্মলদত্তস্ত্ উদ্বাহতশ্রতিতস্তীষ্য।দিবিরোধাদুুপক্ষাং | ত্শ্মাদিহ ল্সেযাপ্রতায়ং গঠল্ দশগপাদাবৃত্তিকা্দের 

জার়।নিত্যাহঃ। ১০ রাজে। রাজ দীপ্ত । ক্ষতিয়দ।তো। তু রাজস্বশুরাদিতি যত্প্রতায়ে রাজগ্ঠ 
ইতান্তস্বরিত: | ১০১ শৃরমোঃ | শৃহিংসায়।ম্। রন জীড়াঘ।ম্। আত্যা।মন্যঃ স্াৎ ১*১ অর্তেং । ধ গত 

অস্ম।দন্যং সচ নিৎ। অটবারণ্যং বিপনামতামরঃ। ১৩ পঁ্জহ্াঃ। পৃবু সেচনে ষহ্য জং। পর্জন্যো 
মেঘশবেহপি ধ্বনদন্ুদশত্রয়োরিতি মেদিনী। ১০৪ বদে:। বদ বাত্ায়ং বচি। অজয়কোযসথম।ছ 

বদান্য হতি। ১০৫ অমিনক্ষি। অম গত্াদিষু। নক্ষ গ:ঠী। যজ দেবপুজ।দে। বধ হিংসায়াম। পৎম 
গতো। নক্ষত্রমিতি। নত্রাঞপারিতি স্বত্রে নঞঃ প্রকৃতিভ।বেন নক্গত্রমিতি সাধিতং তত্ব, 

বুুৎপত্তস্তরমিতি লোধ্যম। যঙব্রমখ্রিহাত্রমিতি প্রাঞ্চং। শস্ত্রতপ্ত যজতো। যষ্টবাদেবতা। সস্তে 
বাযুলাতেন গচ্ছত।ং সংযঙ্ত্রেরগঠীতি মন্ত্রে ৩খৈৰ বাখ্যাভহাৎ | অমরকোধস্থমাহ। 
পতরঞ্েতি | ১*৬ গড়ে: । গড় সেচনঙন্মদএল হাদগক রগ কক।রাদশশ্চ /*কলত্রং আেপিভ।ঘায়ো- 

রিভামরঃ | বু ১৭৭ বৃ বরণেহম্মাদধএন চিৎ হত চির দন দত্ত:। বররায়খং দার্বা নহামান 

ইতাছদী চিংল্বরত স্পষ্ট; ১০৮ চুবিদে কত্রন। বিদ জ্ঞানে হহ কতন্নিতি নিভ্যং কেচিৎ পঠান্ত 

তৎ প্রামাদিকমূ | বুহস্পতে হবিদহ1ণি রাধোতাদে। লিংস্বরাদর্শনাৎ । কুদুতক্পপদপ্রকৃতিষ্ঘরেগ 

প্রতায়ম্বরক্ঠৈব দর্শনাচেশোীগ? ) ১৭৯ কাতেঃ। কৃতী ছেদনে হম্ম।ৎ কত্রং স্টাদ্ধাতোনুম।গমশ্চ। ধঙ্থ চ 

*কাসেযা প্রতায় হয়। স্ষেষাং পুরুবচ্চসম্। ১০* রাজ ধাড়র উত্তর 'অন্ প্রতায় হয়। 
যথা, রীজন্তঃ বহ্িঃ। ১*১ শু ও ধম ধাতুর উত্তর অগ্ঞ প্রত্যয় হয়। শরণাম্। মণাম। 

১০3 খ ধাতুর উত্তর অন্য গ্রত্যয় ভয় এপং তরী প্রন্তার ণিৎসৎজ্ঞক ভয়। অরণ্য ১৯৩ 

পঞ্জন্ুঃ | পৃষ ধাতু সেচন করা। ষন্তানে জহয়। পঞ্জগ্ঠঃ অথাং শত্রু ও মেঘ 1১০৪ খদ 
ধাতৃর উত্তর আন্ত প্রতায় হুয়। বগা, ন্দাণ্তঃ মর্থাৎ ভাগশীাল ও বাগ । ১০৫ অঙিন 
নক্ষি, যূজি, বধি ও পতি প্রাতুর উত্তর অত্রন প্রতায় হয়। যথা, অমত্রং 'ভানুম্। 

সক্ষত্রমূ। ঠ্যজত্রঃ । বধত্রং আমুধম্। পতন্ং শনুরুঙম্। ১৭৬ গড় ধাতব উত্তর 
অব্রন্ গ্রত্যর' হয় এবং গন্থানে কহয়। কড়ত্রম। ড ও ল এই উভয়েই*এক, স্থঠরাং 

লক্ছইর়! কুলত্রম। ১০৭ বুঞ ধাতুর উত্তর অন্রন প্রতায় হয় এবং প্র প্রত্যয় চিৎসংক্ঞক 
হয়। যথা, বরত্র! চর্শময়ী গঞ্ছুঃ ।* ১১৮ স্বপুর্বক বিদ ধাতুর উত্তর কত্রন প্রত্যয় 



৬৪৬ সিদ্ধা্তাকৌমুদদী 

দশভ্যোহতচ্ স্যা। ভরতঃ। মবত্তো মুভ্যঃ | প্দর্শতিঃ সোমসূর্তয়ো২৮। 
যঞ্জতঃ খানিক | পর্ববতঃ। পঢচতোহখগ্নি । অমতো রোগ; । ভমত- 
স্ধ্ণাপরঃ। নমতঃ প্রহবঃ। হরধাতোহশ্বঃ | ১১১ পৃষিরপ্রিভ্যাং' কিৎ। 
পৃষতো স্বগে। বিন্দুশ্চ । রজতম্। ১১২ খলতিঃ।' ্মলতেঃ স্ৈংপঃ অতচ- 
প্রতায়াস্তশ্য ইন্বপ্, । খলতির্নিক্ষেশশিরাঃ। ১১৩ শীগশপিরুগমিবঞ্চিজীবি- 
প্রাণিভ্যোহুথঃ। সন্তভ্যোহথঃ স্/া। শয়খোশহজগরঃ। শপখ:। 
রন৭: তোকিলঃ1। গমথঃ পথিক পন্থাশ্চ। বঞ্চথো ধূর্বঃ। বন্দীতি- 
পাঠে বন্দতে বন্দ্যতে বা বন্দ; স্বোতা স্কতাশ্চ। জীব আয়ুক্মান্ । 
প্রণগে! বলবান্। বাহুপকাচ্ছমিতমেভ্যান । এশমথস্থ শমঃ শাস্তির স্তিক্ 

তৎ কৃত্তব্রং চেতি মন্ত্রে কৃম্তব্রং কর্তনীয়মরণ্যমিঠি বেদভাবাম্। ১১০ তূঞক। ভৃঞঃ ভরণে। মুঙ প্রাণত্যাগে। 

দ্বশির প্রেক্ষণে । যজ দেবপুজাদৌ | পর্ধা পূরণে । ডুপচষ পাকে । অম গতৌ।। তমু কাক্ষায়াম। পম 

প্রহ্বত্বে শবে । হ্যা গঠকাস্তোঃ। দশপাদান্ধ তৃদৃশীঙিতি পণঠিত্ব। দৃঙ আদরে দ্রিয়তে দরতঃ 
শেতে শয়তে ইতুাদাহৃতং তন্ন রশস্তমঞি দণঠং বৃহতম্। তরশিবিবিশ্বদর্শত: দৈব্যো দর্শতো রথ 
ইতা।দিমন্ত্রৈস্তত।য্যেণ চ বিরোধ1ৎ। ভরতে! নাট্যশান্ত্রে মুনৌ নটে রামানুজে চ দৌষ্)ত্তো ইতি 
মেদিনী। যজতঃ খত্বিগিতি। উদ্বলদত্ব/দ/স্ুরোধেন এবমুত্ম্। বযেদভাষো তু িরণাশম্যং 

যজতে। বৃহস্তমিতা।দধু যজতশব্দো যষ্ঠব্পর* 1 ব্যাখাতঃ। পর্বত পাদপে পুংপলি শ।কমৎস্- 

প্রভেদয়োঃ। দেবমুন্াম্তরে শৈলে ইতি মেদিনী। হ্য্যতোহশ্ব ইতি । পরিতাং হর্যাতং হরিখিত্যাঙ্গি- 

মস্ত্রমু হযতঃ সরি: স্পৃহণীয়ং ইতি বেদভাষাম্। ১১১ পৃষি এ পৃধু সেচনে। রজ রাগে। আভ্যামতচ 
কিৎ হ্চাৎ। পৃষন্ মুগে পুম।ন্ বিন্দৌ ন ছয় পৃষতে।হপি না অনযেশ্চ তিষু শ্বেতবিন্দৃযুক্তে- 

হুপুাোভাবিমাবিতি : মেদিণী । রজতং ত্রিধু শরুং শ্টাৎ ক্রীবে হারে চ দুর্বণ ইতি চ। 

১১২ খলতিঃ। শ্খল সঞ্চলনে। ১১৩ শীঙশপি। শাওস্বপ্রে। শপ আক্রোশে। রু শব্দে। গম্* গতো। 
বঞ্চ গতো। ভাদি:। বঞ্চু প্রলস্তনে চুরদিঃ। জীব প্রাণধারণে। অন গ্রণনে প্রপূর্বধত | উদ্দ্বলদক্ধেন 

বঞ্চজীবীতি পঠ/তে অশ্ঠৈম্ত নফিস্থা(নে বন্দিঃ পঠত 1 বঞ্ধণবন্দথয়ে।রম্চতর" বেদাদুপলভ্য বহু শ্রুতৈ; 

পাঠে নির্ণেয়ং। বন্দথ ইতি । কন্দণি কর বা প্রত্যয়ঃ। প্রাণ ইতি। নিতেরিতি 
ণত্বসূ। শমিদমিভ্া।(মিতি। শম উপশমে। দমূ উপশমে। শমণ:ঃ শান্তিমস্ত্রিগোরিতি ষোদনী। 

শু শা শিস ও সপ লিপ | আপীপ্লী শন _ শি সী ীশী 

হয়। স্থবিদত্রম্ কুটুম্বম।১০৯ কৃত ধাতুর টন্তর কত্রন্ প্রত্যয় এবং হুম আগম হয়। যথা, 
কুম্তত্রং লাঙ্গলম্। ১১০ ভূ, মুঃ দশি য্তিঃ পর্ধি, পচি, অমি, তমি, নমি ও হর্যা ধাতুর 
উত্তর অতচ্ প্রত্যয় হয়। ভরতঃ। মরত:ঃ মুতাঃ। দত: সোম: কুর্যযং ॥ যজতঃ 
ঝন্হিক। পর্বতঃ। পচতঃ অগ্ঠিঃ। অমতঃ রোগঃ। তমতঃ তৃষ্চাপরঃ। নমতঃ 
গ্রহবঃ। হর্ধযতঃ অশ্ব: । ১১১ পৃ ও রঞ্জি ধাতুর উত্তর 'অতচ্ প্রত্যয় হয় এবং এ 
প্রত্যয় কিৎসংজ্ঞক হয়। পৃষতো মৃগঃ বিন্দুঃ। রজতম্ 1 ১১২ স্থল ধাতুর সকারের 
লোপ, অতচ প্রত্যয় এবং ইত্ব হয়। যথা, খলতিঃ নিক্ষেশশিরা । ১১৩ শীঙ্, শপি,'ক, গম, 
বঞ্চি, জীব, প্রাণ এই সাতটা ধাতুর উত্তর অথ প্রতায় হয়। শয়ণ: অজগর: 1 শপথ: | 

রবঃ কোকিলঃ । গমথঃ পথিকঃ পন্থাঃ। এঞ্চথঃ ধূর্তঃ। বন্দি এইক্প পাঠে বন্ধত্ে 



কৃদন্তে উণাদয়ত। ৬০৭ 

দমণোদ্ুনঃখ ১১৪ ভূঞ্শ্িত। ভরথে। লেকপাসঃ। ১১৫ রুদিবিদিভ্যাং 
টিৎ। রোদ্দিতীতি রুূদথঃ শিশুঃ। বেত্তীতি বিদথঃ। ১১৬ উপসর্গে বসেঃ। 
অ।বসধো গৃহম্। সংবসুথো খ্রামঃ | ১১৭ অত্যবিচমিতমিনমিরভিলভিনভি ত- 
পিপনিপণ্চিহিভ্যোহসছ (১ ভ্রয়োদশভ্যোহসচ্ স্যাৎ। অততীত্যতসো 
বাযুরাত্া চ। অব্তীত্যবসো রাজ ভানুশ্চ। চমতাশ্যমিন চমসঃ সোম- 

পানপাত্রম্। তাম্যত্যন্মিন তমসোহন্ধকারঃ। নভসঃ আনুকূলঃ। “রভসো 
বেগহময়োঃ”। লভসেো ধনং যাঢচকশ্চ। নভতি নভ্যতি বা নভসঃ 

আকাশঃ। তপসঃ পক্ষী চন্দ্রশ্চ। পতসঃ পক্ষী । “পনশঃ কণ্টকিফলম্”। 

পণসঃ পণ্যদ্রব্যম্। মহনং জ্ঞানম্। ১১৮ বেঞভ্ত্৯ট, চ। বাহুলকাদাহাভাবঃ | 

দমধন্ত পুমা? দণ্ডে দমে চ পরিকীন্তিঠ ইতি চ। ১১৪ ভঞ:। ডূত্ৃঞ্ ধাসণপোষণয়ো রম্মদখঃ সত 

লচচিং। ১১৫ রুদি। রুপির অশ্রাবমোচনে। বিদজ্ঞাণে। আভ্যনথত গ্তাৎ সচডিৎ। (বদিখে! 

ঘে/গিকত্তিনে।রিতি মেদিনী । অন্রেছল্দত্তঃ রুবিদিত]।ং কিদ্িতি পঠিহ গৌভীতি রুবখ- 

শ্চেতাদ।অহ(র। দশপ।দাবৃত্িক।রস্ত্র পদিবিদিভা।ং কিদিতি পপ।ঠ। ইহ তু তাবানুরোধেশ ও দিতি 
পঠিতং। তখাহি গাও কুটাদিহচর কে পুনশ্চগাদয়ঃ। চঙ অঙ্ নজিু অথ নং হঠি ভাষ্যম। কিদতি 

পঠতাং তু অথিতি ভ।ব)ং ন সঙ্গচ্ছেতেতি দিক। ১১৬ উপ বস নিবাসেখন্ম।দুপসর্গে ডপপদে অথ: 

স্তাৎ। ভজ্ঘ্বলদত্তেন তু সেপনগাঞ্ছনেগিতি পচঠিঠমগ্তৈশ্ত আ।টি বলেরিতি পঠিহম্। ১১৭ অত্যবি। অত 
স।৬ঙাগমনে । অব রক্ষণাদোৌ। চমু অদনে। তমু কাজা য়ষ্। শমু প্রহত্ে শবে ৮। রভ রাততে। ডু ল্ভ 

আস্ত । গভতুভ হিংসারাম্। ভুদো ক্র।াদো চায়ম্। তপ সগ্তাপে। দতল্ গতোৌ। পণ ব্যধহানে 

প্ত:৩6। পন চ। মহ পুজায়াম্। গোৌপদিহাৎ ভীম । অতসী গ্াছুমা ক্ষমা হইতামরঃ। চমপে হঙ্ডপ।এহ 

ছেদে স্ত্রী পিষ্কে ক্িয়ামিঠি মোদনী। পননং কণ্টকিফলে কণ্প.ক বানগাপ্তরে শ্রিয়ং রে।গপ্রতেদে 

দিতি চ। ১১৮ বেঞকঃ। বেঞ্চ, তগ্তনপ্তানে। অন্মাদসচ, হ্যাত্ুস্ত তুটু। দশপ(দীবৃতৌ তু বিকট, 

ও বন্দ্যতে এই উভয় ধাতুর বন্দথঃ এই বূপ হয়। ইহার অর্থ নস্তাত1 ও জ্তত্য। জীব: 
আয়ুক্মান। প্রাণথ; বলবান্। বাহুলকবলে শমি ও দমিধাহুন উত্তরও অথ প্রত্যস্্ 
হর। শমথঃ শম: শান্তি: দাস্তিঃ দমণঃ দম: ১১৪ ভূঞ ধাতুর উত্তর অথ প্রত্যয় হয় 

এবং ই প্রত্যয় চিৎসংজ্ঞক হয়। ভরণঃ লোকপালঃ। ১১৫ কাদ ও বিদি ধাতুর উত্তর 
অথ প্রত্যয় হয় এবং এ প্রত্যয় চিৎসংজ্ঞক হয়। রোপিতি এই বিগ্রহে কুদথঃ শিশুঃ। 
বেস্তি বিদথঃ। ১১৬ উপসর্গপূর্বক বস ধাতুর উত্তর অগ প্রত্যর হয়। যথা, আবসথঃ 
গৃহম্। সংবসথঃ গ্রামঃ । ১১৭ অতি, অবি, চমি, তমি, নমি, রভি, লভি, নভি, তপ্চি, 
পনি, পনি, পণি, মহি এই ত্রয়োদশটা ধাতুর উন্তুর 'অলচ্ প্রতায় হয়। অততি ইত্তি 
অতপঃ বাঁযুঃ আত্ম। 'অবতি ইতি অবসঃ রাকা, ভানগুঃ। চমত্যশ্মিন চমস: সোমপান- 
পাত্রম্।*তাখীতি অশ্মিন্ ইতি তমসং অন্ধকার: । নমস:ং অনুকূলঃ। রভসঃ বেগ; হর্ষ: 

দুনঃ ধনং যাচকঃ। নভন্িি নত্যতি বা নভসঃ আকাশঃ। তপসং পক্ষা চস্থঃ। 
পতল: পক্ষী । পনসঃ বণ্টকিককম্। প্ুনূপ? পণ্য দ্রব্যম্। মহুসং জ্ঞানম্। ১১৮ বেঞ দাঁতুর 



৬০৯৮. সিদ্ধাস্যকোমুর্দী। 

বেতসঃ | ১১৯ বহিযুভ্যাং ণিৎ। বাহসোহজগরঃ। যাবসন্তৃণসমবাতঃ । ১২৬ 
বয়শ্চ। বয় গতৌ। বায়সঃ কাকঃ। ১২১ দ্িবঃ কি। দিষসম্। দিবস: 
১২২ কৃশৃশলিকলিগদিভ্যোহভচ। করভঃ। শরভঃ। শলভঃ ॥ ক্লভঃ। 
গর্দভঃ | ১২৩ খষিবৃষিভ্যাং কিশ। ঝষভঃ। বৃমভঃ। ১২৪ কমের্নিলুষ্ চ। 

রুম হিংসায়াম। অস্মাদভচ্ নি কি স্যাৎ লুষাদেশশ্চ | লুষত্ডে মত্ত- 

দন্ভিনি। ১২৫ রাসিবলিভাঞ্।। রাসভঃ। বল্পভঃ | ১২৬ জ্বিশিভ্যাং ঝছ। 
জরম্তে। মহিষঃ। বেশন্যঃ পল্পলম্। ১২৭ ক্ুহিনন্দিজীবিপ্রাণিভ্যঃ ঘি আশিষি। 

রোহস্তে। বৃক্ষভেদঃ | নন্দন্তঃ পুজঃ। জীবন্তঃ ওষধম্। প্রাণান্তো বায়ুঃ। 

চেতি পঠিত্ব! বী গতিপ্রজনকান্তাদিঘিতি ধাতুরুদ।হাতঃ। ১১৯ বহি। বহু প্রাপপে। যু মিশ্রণাদে। 
অজ গতৌ। শযুর্বাহ্স ইতু।ভ।বিত্াযমরঃ। ১২* বা তু ক্লীবে দিন্সবাসরাবিতি চ। বায়স ইতি। 
অসতে! শিহাহ,দ্ধিঃ। ১২১ দিবং | দিবু কীডাদৌ। ১১২ কৃশ। কৃবিক্ষেপে। শ্ হিংসায়াম্। শল গতো।। 

ফল গর্দ শব্দে । করতে! মশিনন্ধাদিকনিষ্ঠান্তোষ্টরতৎহতে ইতি মেদিনী । মধিবন্বাদাকনিষ্ঠং 

করশ্ত করডে। বহিরিন্ামরঃ। শরভস্ত পশোর্ভিদি। করতো বানরভিদীতি মেদিনী। সমৌ পতঙ্গ- 
শলভাবিভামর;। কলভঃ কবিপোহক ইতি চ | গর্দতশ্বেতকুমুদে গর্দভে। গন্ধভিদ্াপি রাসতে 

গর্দতী ক্ষত্রজন্তরোগপ্রভেদয়োৌরিতি মোদ্নী। ১২৩ খধি। কবী গতৌ। বৃধি সেচনে। আভ্যাং অস্চ. 

হ্যাৎ স চ কিৎ। খনভক্বোবধাস্তরে স্বরভিদ্থ যয়োঃ কর্ণরন্ধ,গর্দভপুচ্ছরোঃ উত্তরহ্থঃ শ্বৃতঃ শ্রেষ্ঠ 

স্বীনরাকারযোৌধিতি শৃকশিম্বা।ং শিরালায়াং বিখবায়াং ক্ষচিম্মতেতি মেদিনী । বুষতঃ শ্রেষ্ঠ" 
বৃবয়ে।রিতি চ। ১২৫ রাসিবলি। রাস শবে । বল সংবরণে | খ্বল্রভে। দয়িতেহধাক্ষে সলঙ্গণতূরঙমে ইতি 
মেদিনী। ১২৬ ভূ বয়োহানৌ | বিশ প্রবেশনে | বেশস্তঃ পন্ঘলং চাল্পসর ইতামর£। বাহলকাদর্হতেরপি 

ঝ1 অর্থস্তং ক্ষপণকে। জিন ইতি বিজ্রনাদিত্যকেষঃ | ১২৭ রুহি। রুহ বীজজল্মনি। টু নাদ সমৃদ্ধৌ। 

জীব প্রাণধারণে। অন প্রাণনে প্রপূর্বহঃ। এভ্যং আশিধষি ঝচ্ স চ বিদ্তবতি। প্রাণস্ত ইতি। 

স্টন্তর অসচ্ প্রত্যয় হয় এবং তুটু আগম হয়। বাহছলকবলে আকারের অভাব 

হয়। যথা, বেতসঃ। ১১৯ নহি ও যুধাতুর উত্তর অসচ্ প্রত্যয় হয় এবং এ প্রত্যয় 

ণিংসঃজ্ঞক হয়। বাহলঃং অজগরঃ। যানসঃ তৃণপংঘাতঃ | ১২০ বয় ধাতুর, উত্তর | 
অসচ্ প্রত্যয় হয়। বায়সঃ কাকঃ। ১২১ :দব্ ধাতুর উত্তর অসচ্ প্রত্যয় হয় এবং 

ইঁ প্রত্তায়াকংসংজ্ঞক হয়। দিবসং দিবসশ্চ। ১২২ কৃ, শৃ, শলি, কলি ও গদি ধাতুর 
উত্তন অভচ প্রত্যয় হয়। করভঃ। শরভঃ। শলভঃ। কলভঃ। গর্দভঃ | ১২৩ 
এষ ও বুষ ধাতুর উত্তর মভচ প্রত্তায় হয এবং এ প্রত্যয় কিৎসংজ্ঞক হয়। খবভঃ | 
বৃষণ্ত:। ১২৪ রুষ ধাতুর উত্তল শুচ্ গ্রতায হয় এবং উহ? নিৎ ও কিৎসংজ্ঞক। হয় এবং 
পুষ্ আদেশ হয়। লুক্ভবঃ মগদন্তী! ১২৫ রাস ও বল্প ধাতুর উত্তর অভছ *প্রত্যয় হয়। 
যথা, রাসভঃ 1” বল্লভঃ | ১২৬ জু এ বিশি দাতুন উর ঝচ্ প্রতায় ভয়। বগা, জরন্তঃ 
মছহিযঃ। বেশস্তঃ পহ্যলম। ১২৭ রু(&, নন্দি, জীবি ও প্রাণি ধাত়র উত্তর ঝচ প্র্যয 



কদক্তে উণাদয়ঃ। ৬০৯ 

বি ভীষ্। রোহন্থী। ১২৮ তুভবহিবসিভাসিসাধিগভিমশ্ডিজিনন্নিভ্যশ্চ ॥ 

দশভ্যে ঝচ হ্যা সচ ধিশ। তরন্তঃ সমুদ্রঃ। তরস্তী নৌকা। ভবস্তঃ 
কালঃ। ,বহস্তো *বায়ঃ। বসন্তঃ খাভুঃ। ভাসন্তঃ সূর্যাঃ। সাধস্তো 
ভিক্ষ”? গডের্থটাদিহান্সিজে হ্রন্বঃ।  অযামন্তেতি ণেরয়ঃ। গভয়স্তো 
জলদঃ। অমগুয়ন্তো ভূষণম্। জয়ন্তঃ শক্রপুজঃ ৷ নন্দয়ন্তে। নন্দকঃ। ১২৯ 

হস্তেশ্্ুট হিচ। হেমন্তঃ। ১৩০ ভন্দের্লোপশ্চ । ভদন্তঃ প্রব্রজিতঃ | 
১৩১ খচ্ছেররঃ। খাচ্ছরা বেশ্যা । বাঁছুলকাজ্জর্জরবর্রাদয়ঃ। ১৩২ আর্তি- 

ক।মভ্রমিচমিদেবিবাসিভাশ্চিশ। যড্ভ্যোশরশ্চিশ স্যাঙ। অররং কপাটম্। 

অনতেরিতি পত্বম। ১৯৮ ভূ । তভপ্লিৰনভরণায়োত। ভূ সতায়ম্ | বহ প্রাপণে। বস নিনাসে। 

ভাস্ক দীর্টো। স।ধ ন'মিদ্ধে।। গড় সেচনে। মি ভষায়াম। উভৌ ণান্ছো। জিজয়ে। টুনদি সমুষঙ্ধো 

পাস্ঃ | নন্দয়ন্ত ইতি । উজ্ভলদন্গ্ত নন্দন উ্যাদাজত্য পূর্বশ্তেণ গতাথমাশক্কা অনাশীরর্থং নশিখহণ, 

মিত্যাহ তচ্চিন্তাম। ইহপাশিসীতালা শয়নেপানুবট্রিহহ।ৎ। ১০৯ ভবে? । হন হি"স।গভ্যে রম্মাৎ 

বাচ্ প্রভার: শ্সান্ুল্য মঢাগমঃ ধ]1হশবদেশশ্চ । ১৩০ ভঙ্গ । কর্দি কলা।ণে হুখে ৮1 আ'্াথ 

খচ্ স্ত।দ্ধাভোর্নক।রলোপশ্চ | ১৩১ পাছত) সচছ গত বাংলক|াদতি। জঞ্দ ৮০৮ সর্ব পরিভামণ- 

ভি"সাভর্জনেধু শারভামণভংসনযে।রিতি তুদাদে। জর্জজরত শৈবলে শদ্প্জে তেখু জরভ্ররে 

সর্বরঃ হঠাৎ কলিমুগে বাদাহেদে নবাওরে তি চ মেদিনী। বা।লিলকাদেব ঝন্য জদেশে জঝর 
ইতাজ্লদন্তঃ | ১৩২ অস্তিকমি। ধগচী। কমু কান্ত | লমু অনবস্থানে । চমু অদনে। দিবু বীড়াদে।। 
ঘস নিবাসে। উতালপি ণান্টো। অররং ছদকপাটযেরিতি মেদিশী। কপাটিনররং ভুল্যে ইতামরঃ | 

দ্রমরঃ কামুকে ভূঙ্গে ইতি মেদিনী। চমর" চানরে পরী ভু মলঙী যুগতেদয়োরিতি চ। চমরে! 

বুগভেদঃ। দেবর: পতাঃ কনিষহাতী। বাসর হতি। কেচিত্তু, জত্রে বাশিভ্য, ইতি তালব্যং 

হয় এবং প্রত্যয় যিৎসংজ্ঞকক হয় । রোহভ্তঃ বুক্ষভেদত । নন্দন্তত পুত্রঃ ॥ জীবস্তঃ 

ওষধম্। প্রাণস্তঃ বাযুঃ। বইৎ প্রত্যয় ভইল বলিয়া স্্ীলিঙ্গে ভীম ভইবে । রোতন্তী | 
১২৮ তু, ভূ, বহি, বসি, ভাসি, সাঁধি, গড়ি, মণ্ডি, জি ও নন্দি পাতুর উন্দর ঝঢ্ প্রতায় 
হয়৬এবং প্র প্রতায় ষিৎসংক্ঞক হয়| যণা, তরন্ত: সমুদঃ। তরস্তী নৌকা। ভবন্মঃ 
কালঃ। বহস্তঃ বাযুঃ । বসন্তঃ খতুঃ। ভাসন্থঃ কর্্যঃ ৷ সাধস্তঃ ভিক্ষুঃ। গড়ি ধাতু 
র্টাদিগণীয় বলিয়া! তাহার উত্তর মকার ইত ভয়। প্অধামন্তঃ” এই স্তর দ্বার! ণি স্থানে 
অয় আদেশ হয়। গওয়ন্তঃ জলদঃ। মগন্তঃ উ্ষণম্। জয়্তঃ শত্রপুত্রঃ । নন্দযস্তঃ 

নন্দকঃ । ১২৯ হন ধাতুর উত্তর ঝচ্ প্রতায় ভয় এবং মুটু আগম এবং ধাতু স্থানে হি 
আদেশ হয়। হেমস্তং। ১৩০ ভন্দি ধাতুর উত্তর ঝচ্ প্রন্ত্প্ব হয় এবং ধাতুর নফারের 
লোপ হয়প, ভদন্তঃ প্রব্রণ্জতঃ | ১৩১ খম্ছ ধাতুর উত্তুর অর প্রত্যয় হয়। যথা, খচ্ছর! 
বেশ্া। বাঁহুলকবলে জর্জরঃ। ঝবরিঃ । ইত্যাদি পদওও হয়। ১৩২ অর্তি, কমি, ভ্র্নি, 
চমি, দেবি ও বাসি ধাতুত্র উত্তুর অর প্রত্যয় হয় এবং এ প্রত্যয় চৎসংজ্ঞক হয়। 

ক (৭৭) 
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কমরঃ কামুকঃ। ভ্রমরঃ। চমরঃ। দেবরঃ। বাসরঃ। ১৩৩ কুবঃ প্রমবন্। 
কুররঃ পক্ষিভেদঃ। ১৩৪ অঙ্গিমদিমন্দিভ্য আরন্। অঙ্গারঃ। মদারো 
বরাহঃ। মন্দারঃ পারিজাতকঃ | ১৩৫ গডেঃ কড চ। কডারঃ। ১৩৬ শৃ্গীর- 
ভূঙ্গারৌ। শুভৃঞ্ভ্যামারন্ নুম্ গুক্ হ্ৃস্বশ্চ। শুঙ্গবরো রসঃ। * দ্ভঙ্গারঃ 
কনকালুক1” | ১৩৭ কঞ্জিম্বজিভ্যাং চিৎ । কঞ্জিঃ সৌত্রঃ। কণ্তারো! মধুরঃ 
মার্জারঃ । ১৩৮ কমেঃ কিছুচ্চোপধায়াঃ। চিদ্দিত্যনুবৃত্তেরারনন্তোদাত্তঃ 
কুমার । ১৩৯ তুষারাদয়শ্চ। তুষারঃ। কাসারঃ। সহারঃ আশ্রভেদঃ। 

পঠিত্বা বাশূ শখ ইঞম্মাদরপ্রত্যয়ো বাশ্ঠত ইতি বাশরঃ কে।কিল ইত্যাহঃ। ১৩৩ কুবঃ। কুশব্ে। 
১৩৪ অঙ্গি। অগিরত্যর্থঃ। মদী হর্ধে। মদি স্ত্ত্যাদৌ । অঙ্গার উল্মকে ন স্ত্রী পুংলিঙ্গস্ত মহীন্ত ইতি 

মেদিনী। সন্দারঃ স্তি।ৎ ন্রদ্রমে পািদ্রেহকপর্ণে চ মন্দারে হন্তিধুর্তয়োরিভি চ। মদিস্তত্যা- 

বিত্যন্ম।দৃবাহুলকাদ।রু'রপি । পারিভদ্রে তু মন্দারুর্ন্ন(রং পারিজাতক ইতি শব্দার্ণব:। ১৩৫ গড়ে। 

গড়ি বদনৈকদেশে। গড় সেচনে। অল্মাদারন্প্রতায়ঃ স্তাৎ কড়।দেশশ্চ। কড়ারঃ কপিলে দাসে 

ইতি মেদিনী। কড়ারঃ কপিল: পিঙ্গ ইত্যমরঃ। ১৩০ শুঙ্গর | এতো নিপ।তোতে । শু হিংসায়।ম্। 
ডুভৃঞ ধারণপে'ধণয়োঃ। আভতা।মারন্,স্ গুগ্ হুন্ষশ্চ। শৃঙ্গারঃ স্থরতে নাট্যে রসে চ গজমণ্নে। 

নপুংমকং লদঙ্গেহছপি ন।গসম্তবচূর্ণযেটরিতি মেদিনী। শৃঙ্গারী ঝিলিকায়।ৎ শ্যাৎ কনকালো। পুনঃ 
পুমান্ ইতি চ। ১৩৭ কঞ্জি। মৃগু শুদ্ধো। চিত্বাদ।রন্প্রত্যয় অন্তেদত্তঃ। কঞ্জানো জঠরে হর্ষ 
বিরিকৌ বারণে মুনাবিতি বিশ্বমেদিন্ঠো । মার্জার ওতো খটার্গে ইতি চ। ওতুর্পিড়ালো 
মার্জার ইত্যমর:॥ ১৩৮ কমেঃ। কমু কাণ্ডে অস্মাদ।রন একৎ গ্ঠাৎ। কুমার: স্থাচ্ছুকে ক্ষন্দে। 

যুবরাজে শ্ববারকে । বালকে বক্পার্রৌ না ন দ্বয়োর্জাত্যকাবনে কুমারী শৈলতনয় বনকাল্যো- 

নদীভিদ সহায়রাক্সিতা কন্তা জনুদ্বীপেমু চ জ্িয়ামিতি মেদ্দিনী | বিশ্বপ্রকাশে তু কুমারী 
রাষ্তরণীতি পাঠ:। রামতরণী লন্তাবিশেষঃ। সহেতি প্রসিদ্ধ: । তরণী রামতরণী কর্ণিক1 চারুকেসর। 
সহা। কুমারী গন্ধ(ঢ্যেতি ধন্বস্তরিনিঘপ্ট,২ । জন্বুীপসহা। কন্যা কুমাধ্যোধাশ্ববারকে বালকে 
কার্তিকেয়ে চ কুমারো ভর্তূদ(রকে ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। ১৩৯ তুষার । এতে নিপাত্ান্তে। তুষ 
তুক্টো। আরস্তষ।রস্তহিনং হিমমিত্যমরঃ। কাশ শব্ধকুৎসায়ামূ। কাসারঃ সরদী সর ইত্যমরঃ। 

যথা, অররং কপাটম্। কমরঃ কামুকঃ। ভ্রমরঃ। চমরঃ | দেবরঃ। বাসরঃ 1,১৩৩ 
কু ধাতুর উত্তর ক্ররন্ প্রতায় হয়। যথা, কুররঃ পক্ষিভেদঃ | ১৩৪ অজি, মদি ও মন্দি 
ধাতুর উত্তর আরন্ প্রত্যয় হয়। অঙ্গারঃ | মদারঃ বরাহঃ। মন্দারঃ পারিজাতঃ। 
১৩১ গড় ধাতুর উত্তর আরন্ প্রত্যয় হয় এবং গড় ধাতু স্থানে কড় আদেশ হয়। 

কড়াবুঃ। ১৩৬ শৃঙ্গারঃ ও ভূর্গারঃ এই ছুইটী পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। শৃ ও ভৃঞ 
ধাতুর উত্তর আরন্ প্রত্যয় হয় এবং হুম্, গুক্ আগম ও হ্রত্ব হয়। শৃঙ্গারঃ রসঃ | সৃঙ্গারঃ 
কনকালুক1। ১৩৭ কঞ্জি ও মৃজি ধাতুর উত্তর আরন্ প্রত্যয় হয়। কঞ্জীঃ ময়ুরঃ | 
মার্জারং | ১৩৮ কম ধাতুর উত্তর আরন্ প্রত্যয় হয় এবং উহ! কিৎসংজ্ঞক হয় এবং 
উপধার স্থানে উকার হয় । চিৎ এই ভাগের অনুরুত্তি হওষাতে ইহা অস্তোদাত্ত হইবে। 



কদস্তে উণাদয়ঃ। ৬১১ 

১৪, দীডে। নু চ। দীনারঃ স্বর্ণাভরণম্। ১৪$ সর্ভেরপঃ যুক্ চ। সর্ষপহ । 
১৪২ উর্ষিকুটিদলিক চিখজিভ্যঃ কপন্। “উষপো। বহ্িসূষ্ধ্যয়োঃ” | কুটপো! 
মানন্ভাগুম্ । দলপঃ প্রহরণম্ । কচপং শাকপত্রম । খজপং ঘ্বৃতম্ ॥ 

১৪৩ হণ সন্প্রসারণপ্চ । কুণপম্। ১৪৪ কপশ্চাক্রবর্মমণস্য | স্বরে ভেদঃ। 
১১৫ বিটপপিষ্টপবিশিপোলপাঃ। চত্বারোহমী কপন্প্রত্যয়ান্তাঃ। বিট 
শব্দে । বিটপঃ। বিশতেরাদেঃ পঃ। গ্রত্যয়স্ত তুট্ু । যত্বম্ । 
বিষ্টপং ভূবনম্ । বিশতেঃ প্রত্যয়াদেরিত্বম্ । বিশিপং মন্দিরস্ । 
বলতেঃ সম্প্রসারণম্। “উলপং কোমলং তৃণম্” | ১৪৬ বুতেম্তিকন্। বর্তিকা। 
১৪৭ কৃতিভিদ্রিলতিভ্যঃ কিৎ। কৃত্তিকা। ভিত্তিকা ভিত্তিঃ। লত্তিক? 
গোধা । ১৪৮ ইয্যশিভ্যাং তকন্। ই্টকা । অফ্টকা । ১৪৯ ইণস্তশন্তশন্দুনো । 

সহার ইতি। যহ্ মর্ধণে। ১৪৭ দরীডো। দীঙ্ ক্ষয়ে অশস্মাদারন্ তস্য নুডাগমশ্চ। ১৪১ সর্তেঃ। শ্থ গে 
অস্মাদপঃ শ্তাদ্ধাতে।? পুগাগমশ্চ ॥ ১৪২ উধি। উযদাহে। কুট কোৌটিলো। দল বিদারণে। কচ 

বন্ধনে । খজ মন্তে। ১৪৩ ক্কষণেঃ। ক্ধণ শন্দে হস্মাৎ কপন্ ধাতুবকারস্ত সম্প্রসারণঞ্ । কুণগঃ পুতিগন্ছে 

শবেহপিচেতি মেদিনী। কুণপঃ শবমস্ত্রিক্সামিতামরং | ১৪৫ বিটপঃ। বিটপে। ন স্িয়।ং ত্তম্বশ।খ।- 

বিশ্া(রপলীবে বিটাধিপে নেতি মেদিনী। বিশতেরিতি। বিশ প্রবেদনে। আদেঃপইতি। এতচ্চ 
উজ্বলদতুরীতা!ক্রম্। আন্তে তু সুত্রে বিষ্টপেতি দৃস্তোষ্ট্যাদিমেব পঠন্তি মুক্তফেতৎ। যন ব্রযন্ত বিষ্টপ- 
মিহা।দৌ তথ।দশনাৎ। অমরকোষেহপি বিষ্টপং ভুবনং জগদিতি প্রচুরপাঠ|চচ। বলভেরিতি। বল বল্ল 
সংবরণে মঞ্চরণে চ। উলপো নত্রী গুন্সিন্তাং ন। তৃণান্তরে ইতি মেদিনী। ১৪৬ ধুতে: । বৃতু বর্তনে। 

১৪৭ কৃতি ভ্ডিদি। কৃতী ছেদনে। ভিদ্ির বিদারণে। লতিঃ সৌত্রে। ধাতু৪। ১৪৮ ইষাশি। ইয ইচ্ছা 

রান্। অশু ব্যাপ্ত।ব।ভ্যাং তকন্ কিৎস্তাৎ। ইষ্টকেতি ইঞ্টকেধীক।মালানামিতিশির্ধেশ।ৎ গ্রতায়স্থাদিতি 

কুমারঃ । ১৩৯ তুষারাদি শন্দের নিপাতনে সিদ্ধি হয়। তুণারঃ। কাসাঁরঃ। সহারঃ 
আম্রভেদঃ। ১৪০ দীঙ্ ধাতুর উত্তর আরন্ প্রায় ভয় রা নুট আগম হয়। দীনারঃ 
স্থবর্ণাভরণম্। ১৪১ সন্তি ধাতুর উত্তর অপ প্রনায় ভয় এবং যুক আগম হপ্ন। সর্মপঃ। 
১৪ উধি, কুটি, দলি, কচি ও খজি ধাতুর উত্তর কপন্ প্রত্যয় হয়। যথা, উষপঃ বস্তি 
ও কুর্য্য। কুটপঃ মানভাওম্। দলপঃ প্রহপণম্।  কচপং শাকপত্রম্। খজপং 
স্বতম্ । ১৪৩ ক্কণি ধাতুন উত্তর অপ প্রত্যয় হর এবং ধাতুর সম্প্রসারণ হয়। কুণপম্্। 

১৪৪ চাক্রবন্্মণের মতে কপ প্রতায় হইবে এবং শ্বরের ভেদ হইবে। ১৪৫ বিটপ, গ্রিষ্টপু, 
বিশিপ ও উলপ এই চারিটী শব কপন্প্রত্যবাস্ত । বিটপাতু শব্দ কর!। বিটপঃ। বিশ 
ধাতুর আদিনর্ণ স্থানে প ও প্রত্যয় স্থানে তুট্ আগম এবং বন্ধ হয়। পিষ্টপং ভূবনম্। বিশ 
ধাতুর প্রহ্যরের আদিতে ইকাঁর হয়। বিশিপং মন্দিরমূ। বব ধাতুর, সম্প্রসারণ হয়। 

.'উলপং কোমলতৃণম্। ১৪৬ বৃত ধাতুর উত্তর তিকন্ প্রত্যয় হয়। যথা, বর্তিকা। ১৪৯ 
কৃতি, ভিদি ও লতি ধাক্ুজ্প উত্তুর তিকন প্রত্যয় হয়। কুত্তিকা। ভিভ্তিক। 'ভিত্তিঃ। 



৬১২ সিঙ্ধাস্তকৌমুদী। 

এতশো ব্রাঙ্মণঃ | স এব 'এতশাঃ | ১৫০ বীপতিভ্যাঁং তনন্। বী গত্যাদে। 
বেতনম্। পন্তনম্। ১৫১ ই ভঃ। দর্ভঃ। “দল্ভঃ স্যাদৃষিচক্রয়োঠ | 
১৫২ অর্ভিগভ্যাং ভন্। অভঃ। গর্ভঃ । ১৫৩ ইণঃ কিৎ। ইভ2। ১৫৪ অসি- 

সষ্ভিভ্যাং কৃথিন্ | জা । সক্থি। ১৫৫ প্রুমিকুধিশুধিভ্য১ ঘক্সিঃ। 

প্রুক্ষিরহিঃ। কুক্ষিঃ। শুক্ষিররবাতঃ। ১৫৬ অশের্নিৎ। অক্ষি। কউ 
কৃস্থঃ | ইচ্ষুঃ 1 ১৫৮ অবিতুস্থৃতত্ত্রিভ্য ঈঃ। আবীর্নারী রজস্বলা । তরীনৌ? 
স্তরীধূমঃ। তত্ত্রীবীণাদেগুণঠ। ১৫৯ যাপোঃ কিৎদ্বেচ । জা | 
“পগীঃ স্তা সোমসূর্যয়োঃ৮ 1 ১৬০ লক্ষেন্ম্র্ট্ চ। লক্গনীঃ। 

ইত্যুণাদিবু তৃতীয়ঃ পাদঃ। 

নেহং কেচিজ্প্রতায়স্থাদিতোত্বমিহ ন ভবতাশিতান্বাৎ তণ্জ্ঞাপকজ মুদস্তিকন্নিতি ইকারোচ্চারণ- 
মিতযাহুঃ। ১১৯ ইণপ্তশ। এতশা ইতি অত্রমগ্তঙ্গেতি দীঘঃ । এতশসৌ । এতশসঃ। ১৫ বীপতি । 
পৎ" গতে।। পত্তনং পুটভেদনমিতি পুরীপধা|য়েধমর: । ১৫১ দূদলি। দৃবিদারণে। দল বিকসনে। 

১৫২ অন্তিগৃ। ধ গতো ইয়তাতি অভ শিশ্ুঃ। সংঞ্ঞায়াং কনি অভকঃ। গর্ভে। ভ্রণেহর্ভকে কুক্ষে। 
সন্ধৌো পনসকণ্.ক হতি মেদিনী। ১৫৩ উপ? ইণ গতৌ অন্মস্তন কিৎস্যাৎ। ইভঃ স্তম্বেরমঃ 

পন্মাতাযরঃ। ১৫৪ অসি। অস্থ গেগণে। বধ সঙ্গে। কীকমং খলামন্ছি চেতামরঃ। সক্থি ক্লীবে 

পুম।নুরূরিতি চ। ১০৭ প্রষ। প্রুষ দাহে। কুষ নিক্ষধে। শষ শোষণে । ১৫৬ অশেহ | অণু ব্যাঞ্তো অস্মাৎ 
কৃসি্নিৎ স্তাৎ। অক্ষি নয়নন্ ॥ ১৫৭ ইষে:। শষ ইচ্ছায়|স্। এস।ল হক্ষুরিত্যমরঃ | ১৫৮ অবি। অব 

রক্ষণদৌ । তৃপ্লবনতরণয়ো2। স্ুঞ্ আচ্ছাদনে । তন্দি কুদুখধারণে। চুরাদিণান্তঃ। তরীরিতি। 
স্রিয়াং নোল্তপ্ণজ্তবীরিত্যমবহ | ১০৯ যাপো?। বা প্রাপণে । পাপানে আভ্যা।মীঃ কিৎ স্তাৎ ভিত্বঞ। 

ধাঁতে১। ১৬* লক্ষে১ 1 লক্ষ দর্শন।ফনয়োশ্চরদিণান্তঃ। অন্মাদীপ্রতায়ঃ স্তাত্তস্ত মুডাগমে। শিলেো।পশ্চ । 
লঙ্দ্ীঃ পদ্ম! বিভূতিশ্চ। কুদিক।বদিতি ডীষি লঙ্গ্দী ইত্যপি ভবতীতি রক্ষিতঃ। লশ্দ্রীঃ সম্পত্তি- 
শোভনয়োঃ। খদ্ধ্যোষধে। চ পদ্মায়।(মাতি মেদিনী। 

ইতুণ।দিষু ভূতীয়ঃ পাদঃ। 

লন্তিক! গৌধা। ১৪৮ ইষ ও অস ধাতুর উত্তর তকন্ প্রতায় হয়। ইষ্টকা। অষ্টকা। 
১৪৯ ইপ ধাতুর উত্তর তশন্ ও তশস্থন্ প্রত্যয় হয়। এতশো! ব্রাঙ্গণঃ ৷ এতশাঃ ত্রাহ্মণ'ঃ। 
১৫০ বী ও পতধাতুর উত্তর তনন্ প্রত্যয় হয়। বেতনম্। পত্তনম্। ১৫১ দূ ও দলি 
ধাতুর উত্তর ভ প্রত্যয় হয়। দর্ভ: | দল্ভঃ অর্থাৎ খষি ও চক্র । ১৫২ অর্তি ও গৃ ধাতুর 
উত্তর ভন্ প্রত্যয় হয়। অর্ভঃ। গর্ভঃ। ১৫৩ ইণ ধাতুর উত্তর ভন্ প্রতায় হয় এবং 
খর প্রতায় কিৎসংজ্ঞক হয়। ইভঃ। ১৫৪ অস ও স্জ ধাতুর উত্তর কৃথিন্ প্রতায় 
রে ॥ অস্থি। সকৃথি। ১৫৫ প্ষি, কুষি ও শুষি ধাতুর উত্তর কিস প্রত্যয় ছয়। 

£ বহিঃ । কুক্ষিঃ। শুক্ষিঃ বাতঃ 1 ১৫৬ অশি ধাতুর উত্তর কৃসি প্রতায় "হয় 'খবং 
ঃ প্রত্যয় ণিৎসংজ্ঞক হয়। অক্ষি। ১৫৭ ইয ধাতুর উত্তর কৃম্থ প্রতায় হয়। ইক্ষুঃ।. 
১৫৮ অবি, তু, স্তু ও ভক্তি ধাতুর উত্তর ঈ প্রত্যয় হয। দ্নবীর্ননী রজন্বলা। ভরীনোঁঃ £ 



কঙল্তে উপায়ঃ । ৬১৩ 

১ ব্রাতপ্রমীঃ। বাতশব্দে উপপদে মাধাতোরীপ্রত্যয়ঃ স চ কিগু। 
বাতপ্রমীঃ । অয়ং স্ত্রীপুংসয়োঃ । ২ খতন্যঞ্জিবন্যজ্য্পিমদ্যত্য জিকুযু- 
কৃশিভহি কত্রিচ্যভ্রজলিজিষ্টজিষ্ঠজিসন্ম্যনিখিনুল্যসাসান্ুকঃ ৷ দ্বাদশভ্যঃ 
ক্রমা ভদ। অর্ভেঃ কত্তিচ যণ্। “বদ্ধমুণিঃ করোহরত্বিঃ সোহরত্তিঃ 
প্রস্থতাঙ্গুলিঃ” ।  তনোতেষ্যতুচ। ততন্যতুর্ববায়ু রাত্রিশ্চ। অগ্জেরলিচ্। 
অঞ্জলিঃ॥ বনেরিষ্ট,চ ॥ বনিষ্ট, স্থবিরঃ। অঞ্জেরিষ্ঠচ । অঞ্জিষ্ঠঃ 

১ মাধাতোরিতি। ম1 মানে কিহ্বাদাতে! ধাতোরিভঠালোপহঃ। বাতপ্রমীঙ্গাীতমুগ ইতামরঃ | 

অযমিতি। দ্বিচতুষটপদোরগা ইত্ডামরেণ চতুষ্পাদ্বাচিনামুভয়লিঙ্গতোক্ঃ । সুভূতিচন্দ্রাদিভিরপি 
বাতপ্রমীশব্মহ্য দ্বিলিঙগতোক্তেশ্চেতি ভানঃ। তর কুদিক।র।দিতি পাঙ্সিকো ডীষ কৈশ্চিদিষ্যতে। 

ন চ তুম্বাদেব কদিকারাদিতি ডীষ ভবতি ন তু দীর্ঘাদিঠি শঙ্কাম। বর্ণনির্দেশে কার প্রতায়হ্য 
বিধানেন দীর্ধাদপি বুর্দিকারেতি ডীষ সম্ভনাৎ। অতএব বাতপ্রমীপ্রীলঙ্্ীতি পক্ষে গ্ন্তাঃ 

হুসাধব ইতি রক্ষিতঃ। এতচ্চ দ্রর্ঘটগ্রঞ্থে স্পষ্টম | আশীরাগ্হিদণ্রায়াং লশ্প্ীর্লপ্দী হরিপ্রিয়! 

ইতি দ্বিবরপকে।ষঃ। অতএব আশাবিমো বিষধর ইতামরকে।ষূঃ সঙ্গচ্ছতে ।  অশ ভোঙনে। 
ইতাম্মা্দিগঞার্দিভা ইতি ইণ্ প্রায়ে উপধাবৃদ্ধে। কুদ্দিকারাদিতি ডীষঃ স্বীকারাৎ আশীতি চ। 

কলামিন্দেরিতি রাজশেখরঃ ॥ আশীহিতাশ সাভিদা্য়োরিতি সাগ্ডেইমরাৎ সান্তোহপা।শিস্্ 

শব্দে|হস্্রীতান্যদেতৎ। ২ খতনি। খগতো। তনু বিস্তারে । অগ্জ, বাক্সা।দৌ। বনু যাচনে। অগ্র,স 
এব । খ গতে শান্তঃ। মদী হর্ষে। অত সাতত্যগমনে । অগি গতার্থঃ। কুশব্দে। যু মিশ্রণে। 
কৃর তনৃকরণে । প্রসঙ্গাদাহ। অর্পত্তিরিতি। নারঠ্ি ন অরত্িরিতি নঞ্সম।সঃ। প্রশ্চতাঙ্গুলিঃ 
সহস্তঃ। অরত্বিরিতার্থঃ। দশপাদী নুভ্তৌ৷ তু কত্বিজিতাব ককারমপঠিত্বা অন্রেরত্বিচমকিতং 

বিধায় অরত্বিঃ সধিতঃ। উদ্দভ্বলদন্তানুসারেশাহ। বায়ুঃ রাত্রিশ্চেতি। শিষ্ঠতুঃ শব্দো মেঘঃ 
অশানিশ্চেত্পি বোধাম। আবনিষ্ধণোমি তন্যতুর্ন বুষ্টমিতি মন্ত্রে তন্যতুগর্জিমিতি স্জাবুষ্টির্ন 

তন্যতুরিতি মন্ত্রে তন্যতুমেণ উঠি উতম্মাৎ ম্যতগ্ঠতোরিব দ্যোরিতি মন্ধে দিবশ্চত্রং ন ক্ভগ্ঠতুমিতি 
মন্ত্রে চ তগ্ততুরশনিরিতি বেদভাষ্যে ব্াখ্যাতহ্বাৎ। অগ্জলিস্ত পুমান্ হন্তসম্পুটে কুড়বেহপি 

স্তরীঃ ধূমঃ| ততন্ত্ী; বীণাঁগুণঃ। ১৫৯ যাঁ ও পণ ধাতুর উত্তর ঈ প্রত্যয় হয় এবং এ 
গ্রতায় কিৎসংজ্ঞক হয় এবং ধাতুর দ্বিত্ব হয়। যযীঃ অশ্বঃ। পপীঃ সোমঃ সুর্য ঃ | 
১৬০ লক্ষ ধাতুর উত্তর ঈ প্রভায় ভয় এনং মুট্ আগম হয়। লক্গমীঃ। 

ইতি উণাদিস্থত্রে তৃতীয় পাদ । 
১। বাত শব্দপূর্ধক ম! ধাতুর উদ্তর ঈ প্রত্যয় হয়। এ প্রতায় কিৎসংজ্ঞক হয়। যথা, 

বাত প্রমীঃ। এই শব্দটী স্ত্রী ও পু*লিঙ্গ বাচক। ২ খধাতুর উত্তর কত্বিচ্, তন ধাতুৰ 
উত্তর যতুচ্, অঞ্জি ধাতুর উত্তর অলিচ্ প্রতায়, বন ধাতুর উত্তর ইফুচ্ প্রত্যয়, 
অঞ্জ ধাতুর উত্তর ইঠ্ঠচ্ প্রত্যয়, অপি ধাতুর উত্তর ইসন্ প্রত্যয়, মদি ধাতুর 
উত্তর ভ্তন্”*প্রত্যন়্, অতি ধাতুর উত্তর ইথিন্ প্রতায়,। অঙ্গ ধাতুর উত্তর 
উল্লি প্রতায়, কু ধাতুর উত্তর অস প্রত্যয়, কোন কোন মতে অচ প্রত্যয়ও ছয়, 

বু ধাড়ুর উত্তর ছাস প্রত্যন় হয়ক্চএবং কন দলাতুর উত্তর আনুক্ গ্রত/য় হয়। বথা, রদ্ধিঃ 



৬১৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

ভান্ুঃ। অর্পয়তেরিসন্। অর্পিসোহ্গ্রমাংসম্ | মদেঃ হ্যন্। মতম্যঃ। 
অতেরিথিন । অতিথিঃ। অঙ্গেরুলিঃ। অঙ্গুলি; কৌতেরসঃ। 
কবসঃ। অচ ইত্যেকে। কবচম্ । যৌতেরাসঃ। যবাসো" ছুরা- 
লভা। কৃশেরানুক্। কৃশানুঃ ৷ ৩ শ্রঃ করন্। : উত্তরসূত্রে কিতরগ্রহণাদিহ 
ককারহ্ নেব্বম্। শর্করা । ৪ পুষঃ কিও। পুক্ষরম্ । ৫ কলমশ্চ। পুষক্ষ- 
লম্ | ৬ গমেরিনিঃ। গমীষ্যতীতি গমী। ৭ আডি ণিৎ। আগামী । 
৮ ভূবশ্চ। ভাবী । ৯ প্রেস্থঃ। প্রস্থায়ী। ১০ পরমে কিৎ। পরমেস্টী। 
১১ মন্থঃ। মন্থতেরিনিঃ কি স্যাঁঙখ। কিক্বান্নকারলোপঃ 1 মন্থাঃ। 

চেতি মেদ্দিনী। স্থবিরাশ্বমিতি। বনিষ্টেজর্দয়াদধি ইতি মন্ত্রন্ত ভয্যে তথোজত্বাৎ। অঙ্জি 
ইতি। কেছচিদপ্লেরিস্চমিচ্ছত্তি তেযামগ্রিষুরুদ|হরণম্। অর্পিস ইতি । অন্িত্রীতাদিনা। পুক্ 
ণেরনিটাতি ণিলোপঃ। মদেরিতি। মব্স্তো মীনেহখ পুংভূম্সি গ্েশে ইতি মেদিনী। অভতিথিঃ 

কুশপুত্রে হাথ পুষান আগন্তকে ত্রিতিতি চ | অঙ্গুলিঃ করশাখায়।ং কর্ণিকায়াং গজন্ 

চেতি চ। কবসঃ সন্নাহঃ কংকটল।তিশ্চ। অচ ইতি । কবচো গর্দভাগ্ডে চ সন্নহে পথাটেহপি 

চেতি মেদিনী। যৌতেরিতি | ছুরাঁলভ1। কটুল্পর্শারাসো। ধন্থয়বাসক ইতি ধন্বস্তরিনিঘণ্ট,2। 
কৃশীনুঃ পানকোহনল ইতামরঃ। ৩ আঃ। শৃহিংসায়াম্। শর্করা খগ্ুবিকৃতৌ উপল শকরাংশয়ে | 
শর্কর।শ্বিতদেশে চক্ভেদে শকলেহপি চেতি মেদিনী । পুষঃ। ৪ পুষ পুষ্টৌো। অন্মাৎ করন্ স্তাৎ 

সচ কিৎ। পুক্ষরং খেহল্পদ্ময়োঃ। তুষ্যবক্রে খড়গকফষলে হস্তিহস্তাগ্রকাওুয়োঃ । কুঠ্ঠটৌষধি- 
স্বীপতীর্থভেদয়োশ্চ নপুংসকম্ । ন। রাগ নাগ বির, হ নৃপভেদেমু বারুণাবিতি 'মেদিনী। 
€ কলশ্চ। পুব্যতে; কলন্ সচ কিৎ। পু্ষলন্ত পূর্ণে শ্রেগে ইতি হেমচন্দ্রঃ | ৬ গমে:। গম্জ গতৌ। 
তবিষ্যতি গম্যাদর ইত্যাশয়েনাহ। গমিধ্তীতি। ৭ আগামীতি । ইনিপ্রত্যয়ন্য খিত্ব।ছুপ- 

খাবৃদ্ধিঃ । আ।গমিষাতীতার্থঃ। ৮ ভূবঃ। ভূ সত্তারামস্মদিনিঃ স চ ণিৎম্তাৎ। ভবিষ্যরতীতি 
তাবী। ৯ পপ্রস্থঃ। ভা! গতিনিবৃতে। প্রপূর্ব।দন্মাদিনিঃ স চ ণিৎ। শিত্বাদাতো যুগিতি যুক্ 
প্রস্থয়ী গস্তকাম: | ১* পরমেঃ। পরমশব্দে উপপদে তিঠতেরিতিং কিৎ স্যাৎ। কিত্বাদাতো লোপ: 

হলদন্ত।দিতাপুক্। পরমেঠী পিতামহ ইত্যমরঃ | ১১ মন্থঃ। মন্থ বিলোড়নে মন্থ।' ইতি পধিমথীত্যাত্বম্। 

০ এ পর. পপ রা পা 

বন্ধমুষ্টিকরঃ | অরত্বিঃ প্রশ্থতাস্থুলিঃ । তন্ততুঃ কায়ুঃ রাত্রিঃ । অঞ্জলিঃ |, 
বনি, স্থবিরঃ। অগ্সিষ্ঠঃ ভানুঃ। অর্পিসঃ অগ্রমাঁংসম্ ॥। মতস্তঃ॥ অধিথিঃ। 
অন্থুলিঃ। কবসঃ। কবচম্। যবাঁসঃ ছরালভা | কৃশীন্গুঃ। ৩ শু ধাতুর উত্তর করন্ 
প্রত্যয় হয়। উত্তর সুত্রে কিৎ গ্রহণ হেতু এস্কলে ককারের ইত্ব হইবে না শর্করা। 
& পুষ ধাতুর উত্তর করন, প্রতায় হয় এবং এ প্রত্যয় কিৎসংজ্ঞক হয়। পুক্ষরম্। 
৫ পুষ ধাতুর উত্তর কল প্রত্যয়ও হয়। পুক্ষলম্। ৬ গম ধাতুর উত্তর ইনি প্রত্যয় হয় । 
গর্মী । ৭ আঙ্ পূর্বে থাকিলে গম ধাতুর উত্তর ইনি প্রতায় হয় এবং উহা! ণিৎসংঞ্ঞক হয়। 
আগামী । ৮, ভূ ধাতুর উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়। ভাবী। ৯ প্রপূর্বক স্থা'ধাতুর উত্তর 
ইনি প্রত্যয় হয়। প্ররস্থায়ী। ১০ পরম শব পূর্বক স্থা ধাতুর উত্তর ইনি প্রত্যয় হয় বং 
উহ। কিৎসংজ্ঞক হয়। পরেছী। ১১ মন্থ ধাতুর উত্তর ইনি প্রত্যয় হয় এবং এ প্রত্যয় 



বুমন্তে উপায়ঃ | ৬১৫ 

মন্থানৌচ। * মন্থানঃ। ১২ পতস্থ চ। পন্থাঃ। পন্থানৌ। ১৩ খজেরাকঃ। 
খজাকঃ পক্ষী । ১৪ বলাকাদয়শ্চ। বলাকা । শলাকা। পতাকা। 
১৫ পিনাকাদয়শ্চ । পাতেরিত্বং নুম্ চ। পক্লীবপুংসোঃ পিনাকঃ স্যাৎ 
শুলশক্করধন্মরে 2৮ । তড 'আঘাতে। তড়াকঃ। ১৬ কষিদৃষিভ্যামীকন্ । 
কষাঁকা পক্ষিজাতিঃ। “দুষিকা নেত্রয়োশ্মলম্” । ১৭ অনিহৃষিভ্যাং কিচ্চ। 

ইতোছুৎসর্ধধনামস্থানে । মস্থা। অস্থনদণ্ডে চ বরে চাপেহপি চ শ্বত:। ১২ গতেং। পৎ»* গতাবিত্যন্মা- 
দিনিশ্চাঙ্তাদেশঃ। পথে গতাবিত্যন্সাৎ পচাদাচি অকারাপ্তে।হপান্তি। বাটঃ পথশ্চ মার্গশ্চেতি 

সুতৃতিচন্দ্রঃ। ত্বচি ত্বচঃ কিরোহপি স্য(ৎ ফির প্রোক্তঃ। পথ: পথীতি ছ্িক্বপেধু বিখঃ। ইহ 
খভবে। দেবা: ক্ষয়ন্ত্যন্মিন্নিতি বিগ্রহে অন্যেভ্তোহপি দৃশ্তত ইতি ডঃং। খভুক্ষঃং ন্বর্গবজয়েরিতি 
বিশ্বঃ। ততো! মত্বখীয়েনি; খভুক্ষিন্সিতি নান্তং প্রাতিপদিকম্। পথিমঘীতাত্বে ইচ্ছোইদিতাত্বে চ 
খতুক্ষ। ইন্দ্রঃ খভূক্ষাণৌ খভুক্ষাণ ইত্যু্থলদত্তঃ। দশপাদ্যস্ত অর্ভেঃ ভুক্ষিনগিতিহথত্রমুপন্যশ্য 
ত্বন্ত খভুক্ষিম্রিতাদাহ্ৃতম্ । খভুক্ষিণমিল্সমাহবউতয়ে ইতি মন্বত্র বেদভ।য্যে তৎ সুত্রমুদাঙ্গতম্ | 

অত্রায়ং বিবেকঃ॥। ইনিপ্রতায়াস্তা হতি মতে অন্তে।দাত্তত্বং শ্।যাং প্রতায়স্বরেণ ইনেরিকারস্তে- 
দাত্তত্বাং। অনগ্রহাভাবেো বাভলকাৎ দ্বিতীয়মতে ত্ববগ্রহ।ভ।বে! ম্যায়]: পরস্ধ প্রতায়খরেণো- 

কারস্তোদাত্ততয়! ভূঙ্গিনক্প্রতায়াপস্ত মধ্যোদান্তত্বে প্রসক্তে বাহুলকাদপ্তোদাত্তঃ ন্বীকণ্ডব্য ইতি। 
১৩ খজেঃ। খঞ্জ মস্ত্ে। বলাক। বল প্রাণনে। শল গতৌ । পতল গতো।। এতে আক্প্রত্যয়প্। নিপ।- 

ত্যন্তে। ১৪ বলাক। বকপড্ক্তিঃ স্াৎ বলাক। বৈনকণ্টিকা বলাক। কামুকী প্রোক্ত। বলাকশ্ বকে! 

মত ইতি বিশ্বশাঙ্বতৌ। শলাকাঞ্জনযষ্টিকা। পতাকা বৈজয়ন্তাঞ সৌভাগ্োহঙ্কে ধ্বজেহপি চেতি 
দিশ্বঃ। পতাঁক। বৈজয়ন্তা।ঞ্চ সৌভাগ্য ন।টকাক্য়ে।রিতি মেদিনী। ১৫ পিনাক1 এভে অ।কৃপ্রত্য- 

রাস্তা নিপাত্যন্তে। পা রক্ষণে। পিনাকোতস্ত্রী রুদ্রচাপে পাংশুববত্িশুলয়োন্রিতি মেদিনী। অমরো- 

ক্তিমাহ ব্লীবপুংসোরিতি । কিঞ্চ পিষ্ল্ সঞ্চ৪নে যকারস্ত ৭ত্বং ধাতোয্যগ।খম:খ পিণা।কো। স্ত্রী 
তিলকক্ষে হিঙ্কৃবাহলীকমিহলকে ইতি মেদিনী। ১৬ কষি। কষখষেতি দণকে হিংসার্বকঃ। ছুব 

বৈকৃত্যে ণ্ন্তঃ। দোষোণাবিত্যুপধায়। উকারঃ। অমরোক্তিমাহ দুমিকেতি। কিক অকৃতেংপি 
ঈকনি দূষয়তেরচ ইরিতি ইপ্রতায়ে দুধিঃ। কৃদিকারাদিতি ডীষি দুষী উভাভ্যমপি শ্বার্থে কনি 
দুষিক! হুম্মমধ্যেব কেণ ইতি ভীষোহপি হম্বাদেশাৎ। পিচণ্ী দূষিকা দুষী পিচাটঞ্চ দৃশোর্ল- 
মিতি বিভ্রমদিত্যকোধঃ। দুষিকা তুলিকায়ঞ্চ মলে শ্যাললোচনহ্য চেতি মেদিনী। ১৭ অনিহষি। 

কিৎসংজ্ঞক হয়। কিৎসংজ্ঞক হয় বলিয়া নকারের লোপ হয়। মন্থাঃ। সন্তানৌ। 
মন্থাঁনঃ | ১২ পতশব পূর্বক স্থা ধাতুর উত্থর ইনি প্রত্যয় হয়। পন্থাঃ। পন্থানৌ। ১৩ 
থজি ধাতুর উত্তর আক প্রতার় হয়। খজাকঃ পক্ষী । ১৪ বলাকাদি শব নিপাতলে, 

সিদ্ধ হয়। বলাকা । শলাক1। পতাক1। ১৫ পিনাকাদি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ 

হয়। শ' ধাতুর আকারের স্থানে ইকার হয় এবং হুম আগম হয়। ক্লীবপুংসোঃ 
পিনাক$ শ্ুঠচ্ছল শঙ্করধন্থনোঃ॥ তড় ধাতু আঘাত বুঝায়। তড়াকঃ। ১৬ কষি ও 

দুবি ধাতুর উত্তর ঈকন্ প্রত্যয় হয়। কবীক! পক্ষিজাতিঃ। দূষিক নেত্রয়োর্মলম্। 
১৭ অনি ও হৃধি ধাতুর উত্তর স্ট্কন, প্রুতূয় হয় এবং উহ! কিৎসংজ্ঞক হয়। অনীকম্। 



৬১৬ সিদ্ধান্তকৌমুর্দী 

অনীকম্। হৃযীকম্। “১৮ চক্কণঃ কক্কণচ। কণ শব্দে অস্মাদ্যউল্লুগন্তাৎ 

ঈকন্ ধাতোঃ কঙ্কণাদেশশ্চ। প্ঘণ্টিকায়াং কঙ্ষণীকা সৈব প্রতিসরাপি চ৮। 
১৯ শ্পৃবৃঞাং দ্বেরুক্ চাভ্যাসন্ । শর্শরীকো হিংআ্ঃ। পর্পরীকে দিবা- 
করঃ। বর্বরীকঃ কুটিলকেশঃ। ২০ ফর্ষরীকাদয়শ্চ | টুর, ৭ স্ফ্রণে। 
অস্মাদীকন্ ধাতোঃ কফর্ষরাদেশঃ | কফর্ষরীকং কিসলয়ম্ | স্র্দরীকং 
বাদিত্রম। বঝর্রীকং শরীরম্ । তিন্ভিড়ীকো। বুক্ষভেদঃ | চরেন্ুর্ম্ চ। 

চঞ্চরীকো। ভ্রমরঃ। মন্মরীকো হীনজনঃ। কক্ররীক গলস্তিকা। 
পুণতেঃ। পুগুরীকং বাদিত্রম । পুণ্ডরীকে। ব্যাস্রোহগ্রিদ্দিগ্গজশ্চ | 

অন প্রাণনে। হৃষ তুষ্টো। অগভ্া।মীকন্ স্ত।ৎ সচকিৎ। অনীকোহস্ত্রী বরণে সৈন্যেপীতি মেদিনী। 
হৃধীকং বিষয়েক্রিয়মিত্যমর১। ১৮ চন্কণঃ। কণধাতে।যাত্লুকি প্রত্যয়লক্ষণন্যায়েন সন্যঙেরিতি 
দ্বিত্বে কৃহেশ্চরিত্যভ্য।সম্ত চুত্বে মুগতোহনুন।সিকাস্তন্টেতি নুকি চকণ্ উসিওসোস্ত চকণঃ। 
ধাতোরিতি চংকণিত্যন্ত । ১৯ শু পৃ। শৃহিংসায়াম। পূ পালনাদৌ। বৃঞ্ বরণে। এভ্য ঈকন্ 
এষং দ্বির্ধচনমভ্য|সস্ত রুগাগমশ্চ। শর্শবীক ইতা।দি। উরদত্বে রপরত্রস্। ** পর্বীক1। ঈকনন্ত! 

এতে নিপাতান্তে। পর্ফর।দেশ ইতি । এতচ্চোজ্বলদন্তরীভোক্তং বস্ত্রতস্ত ধতোছি তমুক।রন্ঞাকারঃ 
সলোপ; রক চ।ভাসহ্টেতি দশপাদা।ং যদুক্তং তদেব ভ্যিযাম। চরেম্ুম্ চেতুত্তরগ্রস্থান্ুরোধেন 

ছ্বেরুক চেতা।দানুপৃত্তের্নায্যহ্বাৎ। [িপলয়মিতি। নৈতে। শেবনুর্সরীফফপীকাবিতি মন্তস্ত বেদভাষ্যে 
তু ্িফল। টিশরণে, পৃ পালনপুরণয়ে।2 | পর্ব পূর্বব পূরণ এষ।সম্যতষস্য নিপাতনমিদমিত্যা শ্রিত্য 
শত্রুগাং বিদারয়িতারৌ ন্পোহুণাং পালকৌ ইইং্খন্ত পৃষ্ধহতারো চেতি ৰাখা।তম্। দর্দরীকমিতি। 
দু(বিদারণেহস্মদীকধ্ধাতোদদরাদেশ:। বঝর্ধরীকমিতি। বৃষ বয়োহনৌ অন্ম/দীকন্ধাতোঝঝরাদেশঃ। 
বন্ততন্ত্ দর্দরীকৃঝঝরীকাবপি পর্ধশীকবদ্ধাতোদ্বি: রুক চাঙ্যাসস্তেতি ব্যাখ্যেয়ো ॥ উত্তরথণ্ডে 
খকারক্ঠট গুণে রপরত্বম। তিন্তিডীক। ইতি তিম গ্টীম আদ্রাভাবে সকারশ্তোকার অভ্যাসন্ত 
তুক চ। তিশ্ডিড়ী চিঞ্চাপ্িকেন্তামরে তু শব্দান্তরম্। তথা চ তিন্ডিড়ী ত্বশ্নিকা চিঞ্চা তিস্তিড়ীক! 

কপিপ্রিয়েতি বচল্পতিঃ। অস্লীকা চাম্িকা চিগ্ক।া তিস্ভিড়ীকা চ তিশ্থিডা ইতি চন্দ্র | অন্নীক! 

চুক্রিকা চুক1 সামনা শুক্রাথ শুরক্রিকা অগ্বিকা চিঞ্চিকা তিস্ভিডীকা সুতিত্তিড়েতি ধন্বস্তরিনিঘণ্ট,২। 
চরেং। চর গতিভক্ষণয়োরস্মাদ্দীকন্ দ্বিবচনমভা।সম্ত ন্ুনাগমশ্চ | ভ্রমরশ্চঞ্চরীকঃ ম্যাঞ্রোলদ্থো 

মধুন্দনঃ ইন্দীবরঃ পুষস্পকীটে! মধুকে শট ইতি ত্রিকাগুশেষঃ। সর্শবরীক ইতাদি। সঙ, 
প্র।ণতাগে । ডুকুঞ্ করণে । আত্তামীকন্ ধাতোদ্বিত্বম্। অভ্যাসন্ত রুক্। কর্কধ্যালুর্গলস্তিকে্যমরঃ | 

হৃধীকম্। ১৮ কণধাতু শন্দ কর! বুঝায়। যউ্ লুগন্ত কণ ধাতুর উত্তর ঈকন্ প্রতায় 
,ন্বয় এবং ধাতুর স্থানে কন্কণাদেশ হয়। ঘণণ্টকায়াং কক্কনীক! সৈব প্রতিসরাপি চ। 
১৯,শৃ, পু ও বৃঞ ধাতুর উত্তর ঈকন্ প্রতায় হয় এবং ধাতুর দ্বিত্ব হয় পরে অভ্যাসের 
স্থানে কুক হয়। শর্শরীকে। হিংস্রঃ । পর্পরীকো। দ্রিবাকরঃ। বর্বরীকঃ কুটিলকেশঃ। 
২» ফর্ষরীকাদি শব্ধ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। স্ফ,র ধাতু স্ফরণ বুঝায়।'* এই ধাতুর 
উত্তর ঈকন্ গ্রতায় এবং ধাতু স্থানে ফফরাদেশ হয়। ফর্ষরীকং কিসলয়স্। দর্দরীকং 
বাঁদিত্রম্। বর্করীকং শরীরম্। তিস্তিড়ীক? বৃক্ষভেদঃ । চর ধাতুর উত্তর হুম হয় 



হদন্তে উপাদয়ঃ। ৬১৭ 

২১ ঈদষে£ কিন্ুস্বণ্চ । ইবীকা শলাকা । ২২ খজেশ্চ। খজীকঃ উপহতঃ। 
২৩ সর্তেন্ুস চ। স্ণীকা লাল । ২৪ সৃভঃ কীকন্কঙ্কণৌ। মুড়ীকো মৃড়ঃ। 
সুড়ক্কণঃ শিশুঃ। ২৫. অলীকাদয়শ্চ । কীকনন্তা নিপাত্যন্তে। অল ভুষ- 
ণাদৌ। ,অলীকং মিথ্যা । বিপূর্ববাদ্যলীকং বাপ্ররং খেদশ্চ। “বলীকং 
পটলপ্রান্তে” ইত্যাদি । ২৬ কৃতৃভ্যামীষন্। “করীযোহস্ত্রী শুফগোময়ে” | 
তরীষঃ তরীতা | ২৭ শৃপুভ্যাং কিচ্চ। শিরীষঃ। পুরীষম্। ২৮ অভ্ঞেঝজ 

পুণ কন্মণি শুতে গন্য ডঃ প্রতায়স্ত কডাগমশ্চ । পুগুরীক” সিতস্তোজে সিতচ্ছত্রে পুংসি 

ব্যাণ্রেস্্রিদিঙ্নাশে কোষকারান্ুরিহপি চেতি মেদিনী। ২১ ঈযেঃ। হষধ গতাবন্মাদাকণ্ হপশ্চ 
কিহ।দগ,ণাভাবঃ | হৃন্বলিধানস।মথাাদেব গুণাভ।ুধ সিদ্ধেহপ্ানুর।র্খং কিন্তমিত1হ8 । ঈষীক! 
হাদিষীকাপি বানাখুরবশ।সুএ।বরিতি দ্বিরাপকোষঃ। ২ ফজেং। ফজ তো | ২৩ সপ্ভেঃ॥ ল্য 

গতাবস্মাদীকন্ কিৎ শ্ক্কাতহানুমাগনন্চি। থাবা শ্শিশী লালা হতামরত 1 ২৪ মডঃ কীকচ। 

সুড হথনে। মৃডঃ। কাক্নিভ্যদ্বলদতাদিপাঠি: প্রাসাদিকহ। মুডীকশবাপ্র চিত্শ্বরেণান্ো দশ হাৎ। 

মুডীকে অন্ত হছমতো স্য।সেঙাদেৌ চিৎরতগ্তন দশনাত 1 ২৫ অলীকদয়ত। অলীক্মঞিয়েহপি 

গদ্দিবাসত্যে নপুংসকমিত মেদিশী ।  অলাকমপ্রিয়ে প্রোক্তনলীকদনুতে দিবা তি বিশ্ব | 
অলীকমপ্রিয়ে ভালে বিতথে ইতি হেমচন্ত। তপা চাভিমুক্তেত প্রধুজ্যতে | তে দৃষ্টিনাপতিত। 

অপি কত্ত নাত্র ক্ষোভায় পগ্পবৃশামলকাই খলান্চ ॥ নাভাং সদেব সবিল।নসমলীকলগ। যে 
কালতাং কুটিলতাঞ্চ ন সন্তাভন্তীতি"। হ্হ।লীকলমা?ঃ ভ!লনগ্রাঃ অপ্রিয়েলশ্রা ইত্া।দথে যথা 
সপাং বোধ্যম্॥ ব্যলীক্মপ্রিযে কাধ্যে বৈলক্ষোধাপ পাডনে না ন।গরে হতি মেপিনশী। বল নংবরণে। 

শলীকনীধে পটলপ্রান্তে ইতভামরহ | বলতেনু মাগাষে বল্মীকম্। বামলুরশ্চ নাকুণ্চ বল্দীকং 
ভা 

স্৬ ্ 
গু রি 

গুল্নপুংসক মিতা ম রঃ ॥ হৃতিথু দ্ধণ্চ । বাহীকো শেরশ্বণ্চ ॥ হগপুপরবদিণ স্তটি চ। ল্পপ্রতীকহ | 

শ/মাতেই শমীকঃ খাঁধ। এবসন্যেহপ্হা ভহাশায়নাহ হজাপাতি। ২৬ কৃত ॥ পু বিক্েপে। তু 
ল্লবনতরণযোঃ। ২৭ শৃপৃ। শুহিশায়াম্। পৃপ্াসনাদো। আহশ্।সীবন কিৎ হাত কত ইদ্ছ।ভোবিতি 

ইত্বে রপরত্ধম্। শিরীষো বুক্ষভেদ। উদ্বোষ্ঠাপুপ্দন্ছে হাতে গুখং পুরাযং বচচগমন্ত্রী বিট।বিশো। 

শ্রয়ামিত্যমরঃ । ২৮ অঞ্জিঃ। অজ্ঞ যঞ্জ অঞ্জনে। অস্ন।পাষধন কিৎি 21 ধ।ততোখ জা দেশশ্চ। 

শসা সস পট তি চে লি সত এ ০০০ এ সপ 

এবং ঈকন্ প্রত্যয় হয় । চঞ্চরীকঃ ্রমরঃ | মর্মপকঃ হানজনঃ। কর্করীক] গলপ্তিক।। 

পুণ ধাতুর উত্তর ঈকন্ প্রন্যয় ভয়। পুণ্ডপীকং বাদিত্রদ্ ॥ পুওরীকঃ ব্যান । 
অগ্রিঃ। দিগ্গঃ | ২১ ঈষ পাঁডির উত্তর ঈকন্ এ গন ভয় উহ1 কিৎসংক্ঞক হয় ও তস্ব 
হয়। ইফীক শলাক1। ২২ খজি ধাতুর উত্তদ্ন ঈকন্ 'প্রতায় ভয় । খজাকঃ উপহতঃ। 
২৩ ্য ধাতুর উত্তর ঈকন্ প্রত্যয় হয় ও নম আগম ভয়। স্ীকা লালা। ২৪ শুঁডি 
ধাতুর উত্তর কীকন্ ও কক্বণ গ্রন্থায় হয়। মৃদ্ীকঃ মৃগঃ | মৃড়ঙ্কণঃ শিশুঃ ॥ ২৫ আলী- 

কাদি শব্দ ৪কীকন্প্রত্যয়ান্থ নিপাতনসিদ্ধ। 'অল ধাতু ভূবণাদি বুঝাময়। অলীকং 
মিথ্যা ।* বিপুর্বক হইলে ব্যলীকং বিশ্রিপ্বং খেদণ্চ । বলীকং পটল গ্রা$ম্ত । ২৬ কৃ ও 
তৃ"্ধাতুরু উত্তর ঈষন্, প্রত্যয় হয়। করীবঃ সুষগোময়ঃ। তরীযঃ তক্রীতা ॥ ২৭ 
শ, পু ধাতুর উত্তর ঈষন্ এীত্যয় "হয় *উহ। কিৎ্সংজঞক হয়। *শিরীষঃ। পুত্লীযম্। 
৯৮ 

ঙ 

ক (৭৮ ) 



৬১৯ সিদ্ধান্তাকৌমুদী। 

চ। “ধর্জীষং পিষ্টপচনম্ ৷ ২৯ অন্বরীষঃ। অয়ং নিপাত্যতে | অবি শব্দে । 
“অন্বরীবঃ পুমান্ ভ্রাষ্টরম্”। অমরন্ত পর্রীবেহম্বরীষং ভ্রান্ত না” । ৩০ কৃশু- 
পৃকটিপটিশৌটিভ্য ঈরন্ । করীরো বংশাঙ্কুরঃ। , শরীরম্ । 'পরীরং 
ফলম্। কটারঃ কন্দরো জঘনপ্রদেশশ্চ। পটারশ্চন্দঃ কণ্টকঃঘ কামশ্চ । 
“শোটারন্ত্যাগিবীরয়োঃ৮” । ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ফ্যঞ্। শোটীধ্যম্। ৩১ বশেঃ 
কিৎ। উশ্বীরম্। ৩২ কশেন্মুট চ। কশ্দীরো দেশত। ৩৩ কৃএঞ উচ্চ। 
কুরীরং মৈথুনম্। ৩৪ ঘসেঃ কিচ্চ। ক্ষীরম। ৩৫ গভীরগন্তীরে। গমের্ভঃ। 

স্পা সপ জন পপ এস ০৯ ৮৯ পাস সর, রস. 

অময়োক্তিমাহ খলীষমিতি | কিিঞ্। উদ্ধৃতরনঃ সোনপতায়াঃ শেযোহপি খজীষম্ । এতঙচ্চ 
খজীধিণং বৃষণসশ্চতশ্রিয়ে অসত্যে। পাতু মশবান্ খ্সীযী ইত্যাদিমস্ত্রে ভাষ্যে স্পস্ট । অধমিতি। 
ঈীষন্প্রত্যয়ন্তহ্ত অরুডাগমশ্চেত্যর্থঃ | বোপালিতোক্তিমাহ। ২৯ অন্বরীধমিতি। কীবেহশ্বরীধং ভ্রু 
ইত্যমরঃ। অন্বরীষং রূপে এ্রষ্ট্রে ্লীবং পুংসি নৃপাস্তরে নরকন্ত প্রভেদে চ কিশোরে ভাঙ্রেইপি 
চ আরভ্রাতকেহনপাতে চে মেদিনী। ৩০ কৃশৃপৃ। কবিক্ষেপে । শৃহিংসায়াম। পৃ পালনপুরণয়োঃ। 

ঘটে বধাবরণয়ে।ঃ। ইট কিট কটা গতৌ চুরাদৌ। পট পুটেতি দণ্ডকো ভাষার্থঃ। শোটু গর্বেবে। 
বংশঙ্কুরে করীরোহস্ত্রী বৃক্ষভিদ্যটয়ে।ঃ পুমান্। করীরা চীরিকায়াঞ্চ দত্তমূলে চ দস্তিনামিতি 

মেদিনী। শাশ্যত ইতি শরীরম্। শরীরং বর্ম বিগ্রহ ইত্যমরঃ। অর্দর্চাদিত্ব।চ্ছরীর ইতি 
পুংলিঙ্গোহপি। পরীরমিতি পুযাতেইনেনেতি বিশ্রহঃ॥ বাহলকাৎ হিডি গতানাদরয়োঃ। হিওতে 

ইতন্ততো। গচ্ছনীতি হিত্তীরঃ। হিত্তীরে।ইদ্মিকফঃ ফেন ইত্যমরঃ। ভিগীরোছপি চ হিগীর ইতি 
দ্বিপকোষঃ | কিণ্মীরজন্বীরতূ্ীরাদয়োহপি বাহলকাদেব বোধ্যাঃ | কিম্মারো নাগরঙ্গে চ 
কর্বুরে রাক্ষসান্তরে, ইতি মেপিনী। জদ্বীরঃ প্রস্থপুষ্পে 9াত্তথ। দত্তশরদ্রমে ইতি চ। ৩১ বশেঃ। 

বশ কান্তো অন্মদীরদ কিৎ শ্তাৎ । কিব্বাৎ সন্প্রসারণাদি । উশীরং বীরণমুলমুশীরোহপি 

মুলেহস্তোশীরমপ্রিয়াম। অভয়ং নলদং সেবামিত্যনরঃ| ৩২ কশেঃ। কশ ইতি সৌোত্রো ধাতুঃ 
অন্সাদীরল্ 'তস্ত মুডাগমশ্চ। পৃষোদরাদিত্বাৎ কাশ্ীরঃ। ৩৩ কৃঞ্ক। ডুকুঞ্ করণে অন্মার্দীরন্ 

থাতোরন্তান্ত উদাদেশেো। রপরঃ। ৩৪ ঘসেঃ। খস্* অদনে অস্ম।দীরন কিৎ ম্যাৎ। গমহনেত্যু- 
গধালে।পে কত্বং বত্বঞ্চ। ক্ষীরং দুগ্ধেচ নীরে চেতি বিশ্বং। ৩৫ গভীরঃ। গম» গতো অন্মাদীরন্ 

২৮ অর্জি ধাতুর স্থানে গজ মাদেশ হয় এবং ঈবন্ প্রত্ায় হয়। খজীবং পিষ্টপচনম্। ২৯ 
শব্দার্থ অবি ধাতুর উত্তর ঈধন্ প্রন্যয় হইয়| অদ্বরীস শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ভ্রান্ট্ীর্থে 
অন্বরীষঃ । “অমরে রীবেহত্বগীনং ভ্রান্টো না”। ৩০ কৃ, শু, পূ, কটি, পটি ও শোটি ধাতুর 
উত্তর ঈরন্ প্রতায় হয়। করীরো৷ বংশান্কারঃ। শরীরম্।: পরীরং ফলম্। কটারঃ কন্দরঃ 

আ্রাঘন প্রদেশ: | পটীরঃ চন্দনঃ কণ্টক: কামশ্চ । শোটীরন্ত্যাগী বীরঃ | ব্রাহ্গণাদিগণমধ্যে 
পাঠ,হেতু ষাঞ প্র্তায়ও হয়। শোটীর্যাম্। ৩১ বশ ধাতুর উত্তর ঈরন্ প্রতায় হয়। উহা! 
কিৎসংজ্ঞক। উনীরম্। ৩২ কশি ধাডুর উত্তর মুটু আাগম এবং ঈরন্ প্রত্যয় হয় ।কশ্মীরঃ 
দেশ: । ৩৩ কৃঞ ধাতুর উত্তর ঈরন্ প্রত্যয় ও খস্থানে উকার হয়। কুরীরং ঠৈথুনম্। ৩৪ 
ঘস ধাতুর উত্তর ঈরন্ প্রশ্ায় কিৎসংজ্ঞক হয়। ক্ষীবম্। ৩৫ গম ধাতুর উত্তর ঈরন্ 
প্রত্যয় হয় এবং মস্থানে ত আদেশ এবং পক্ষে হুম আ&ম হয়? গভীরঃ। গ্ভীরঃ। 



কৃদন্তে উপাদয়ঃ। ৬১৯ 

পর্সেএ্ুমণ চ। ৩৬ বিষা বিহা। স্যানের্জহ।তেম্ট বিপুর্ববাভ্যামাপ্রত্যয়ঃ ॥ 
বিষ! বুদ্ধিঃ। বিহা স্বর্গঃ। অবায়ে ইমে। ৩৭ পচ এলিম চ্। “পচেলিমে! 
বহিরিব্যো 5৮ । ৩৮ শ্নীডে ধুক্ লক্ বলএ২ বালনঃ। চত্বারঃ প্রত্যয়াঃ স্্যুঃ | 
শীধু মদ্ম্্। শীলং ত্রভাবঃ। শৈনলঃ শেবালম্। বাহুলকাঁৎ ব্য 
পৌহপি। “শেবালঃ শৈবলো ন স্ত্রী শেপালো জলনীলিকা৮। ৩৯ মৃকণিভ্যামূ- 
কোকণো। মরূকো মবগঃ। কাণুকঃ কাকঃ। ৪০ বলেন্ধকঃ। বলুকঃ 
পক্ষী উত্পলঘূলং চ। ৪১ উলুকাদয়শ্চ। বলেঃ সন্প্রসারণমূকশ্চ । “উলুকা- 
বিজ্রপেচকে।”। বাবদুকো বক্তা । ভল্ল,কঃ। শমের্ববক্ চ। শন্বুকো 
জলশুক্তিঃ। ৪২ শলিমগ্ডিভ্যাগুকণ্ | শাল্কং কন্দবিশেষঃ। মণ্ডকঃ। 

ভকারোহস্তাদেশত। পক্ষে নুমগমন্চ নিপাতাতে। নিম্পং গভীরং গম্ভতীরমিভামরঃ | ৩৬ বিষ1। 

যোহস্তকন্্রণি। ওহাক্ তাত; আভ্যাং বিপূর্বাভামাপ্রতায়ো শিশাত্যতে | ৩৭ পচঃ। ডুপচষ্ পাকে 

অন্ম।দেলিমচ শ্তাৎ। কর্ধুরি অযম্। কৃতাপ্রতায়েখ তু কেলিমর্ উপসংখা।তঃ। ৩৮ শীডো2। 
শীও স্বপ্নে । শেরতেহনেনেতি শীধুম্মদাবিশেষঃ। মৈরেয়মাসবঃ শীধুরিতামরঃ| অদ্ধির্চাদিপাঠ।ৎ ক্ীবঞ্চ। 
পুংনপুংনকয়ে!দারু জীবাতু স্থণু শীধব ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। শীলং স্বভাবে সব্বত্তে ইতি যেদিনী। 
জলনীলী তু শৈবাল ঠত্যণরঃ। শৈবলং পদ্মকাষ্ঠে স্তাৎ শৈবালে তু পুমানয়মিতি মেদিনী॥। 
শন্দ[বেক্তিমাহ। শেবালং শৈবল ইতি । ৩৯ মৃকণি। মৃঙ্ প্রণতাগে। কণ শব্দার্থ । উকশ্চ 

উকণচ উকোকণৌ এতৌ। প্রতায়ৌ যথাক্রমং ভবতঃ। ৪* বলেঃ । বল "বরণে । ৪১ উলুকঃ পুংস্ি 
কাকাদে। ইন্দ্রে ভারতযোধিনীতি মেদিনী। বদেখাও্লুগগ্রাদূকঃ ॥। বাঁচে! যুক্জিপটুর্ন।গী বাবদুকশ্চ 

বন্তরীতামরঃ | ভরক উতি। ভল পরিভ।ষণ ইতান্সাদুকঃ। শমেঃ। শম উপশমে অন্মাদুকঃ | 

ধাতোর্বুগ।গমশ্চ। শন্বকো। গজবুন্থ।স্তে ঘোষে চ শৃদ্রতাপসে ইতি মেদিনী। “বাহুলকা দ্বকপ্রত্যয়ে 
হুম্বমমধ্ো।হ.প। জন্বকং জন্ুকম্প্রাঃ শন্ব কমপি শন্বকমিতি দ্বিরূপকোষঃ। জন্বকবন্ধুকদয়োহপাত্রৈৰ 

ভরষ্টবাঃ। জন্বকঃ ফেরবে নীচে পশ্চিমাশাপতাবগীতি মেদদিনীবিশ্বপ্রকাশো। বন্ধুকং বন্দু্গীষে। 
নাদ্বন্ধুকঃ গীতসারকে ইতি চ। ৪২ শলিমণ্ডি। শল গতে। মন্ভি ভুষ।য়।ং হর্ধে চ। সৌগন্ধিকত্ত, 

৩৬ নিপুর্বক শ্তি ও হা ধাতুর উত্তর আ' প্রতায় হয়। বিষ! বুদ্ধিঃ | লিহ। স্ব্গঃ। 

ইহার! অব্যয় শব্দ । ৩৭ পচ ধাতুর উত্তর এলিমচ 'গ্রাত্যয় হয়। পচেলিমং বহ্ছিরব্যোঃ | 
৩৮ শীঙ্ ধাতুর উত্তর ধুকৃ, লকৃ, বলএ ও বালন্ এই চারিটা প্রতায় হয়। শীধু মদ্যম্। 
শীলম্ স্বভাঁবঃ( শৈবলঃ। শেবালম্। বাছুলক সুত্র বলে বকার স্থানে পকার হল 4 

“শেবালঃ শৈবলে! ন স্ত্রী শেপালে। জলর্নীলিকা” | ৩৯ মূ ও কণি ধাতুর উত্তর উ্ক ও 
উকন্ গ্রতায় হয়। মরূকো মৃগঃ। কাণুকঃ কাকঃ। ৪০ বল ধালুর উত্তর উক প্রত্যয় হয়। 
বলুক:,পঙ্ষী-উৎপলমূলঞচ। ৪১ বল ধাতুর উত্তর উক প্রতায় এবং বকারের সম্প্রসারণ 
হুয়। উন ইন্দ্র পেচকৌ । বাবদুকো বক্তা। তল্প,কঃ। শম ধাতুর উত্তর বুক আগমও 
উক প্রত্যন্ব হর। শর্থ কে স্ুলশু(রু; (৪২ শলি ও মণ্ডি ধাতুর | উত্তর উকন্ প্রত্যয় 



৬২০ সিদ্ধান্তকৌ মুদী | 

৪5 নিয়ে! মিঃ। নেমিঃ 1৪ অর্তেরুচ্চ । ভউন্রিঃ। ৪৫ ভূবহ কিশু।* ভুমিঃ। 
৪৬ অশ্সেরতেঃ রশ চ। রশ্মিঃ কিরণো রজ্জুশ্চ। ৪৭ দল্সিঃ। দল বিশরণে। 
দল্মিরিক্দায়ুধম্। ৪৮ বীজ্যা জ্বরিত্যো নিঃ। বাহুলকাগ্রবম্ ৷ “বেণি স্যাঁৎ 
কেশবিন্যাসঃ প্রাবেণী চ স্থ্িয়াযুভে” । জ্যানিঃ | জুর্ণিঃ। ৪৯ স্মবৃষিভ্যাং 

কিহু। স্ণিরসুশি?। “বুঝি ক্ষত্রিয়মেষয়োঃ৮ । ৫০ অঙ্ের্লোপশ্চ | অশ্রিঃ | 
৫১ বহিশ্রিশ্যুদ্রগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ। বহিঃ। শ্রেণি । শ্রোণিঃ। 

কল্হারমিভা।দাপক্রম্য শালুকমেধাং কন্দ;ঃ আ্প(দিতামরঃ। এষা সৌগদ্ধিকাদীনাং কুমুদকৈর- 

বান্তনাং কন্দো মূলং শালুকমিভার্থঃ। মণ্ডতে বর্ষ।ননয়মিতি মণ্ডকে। ভেকঃ। ৪৩ নিয়ো মিহ। 
শীঞ। প্রাপণে ॥. নয়তি চক্রমিতি নেখিশ্চকানয়বঃ ॥. নেনির্নাতিনিশে কুপত্রিকাচক্রাস্তয়ে£ 

শ্বিয়মিতি মেদিনী। বাভ্লকাদন্গাতাহপি। যা প্র।গণে | যমিহ স্বহকুলম্ত্রিয়ো রিতান্তস্থাদো 

রভস:। জামিঃ ম্বক্ককুলস্ত্রিয়েরিতি চবর্গভিশীয়াদাবজয়কোষঃ। চবর্গাদিরপি প্রোক্তো! জামিঃ 

শ্বস্কুলহ্রিয়োরিতি দ্বিরাপেষু বিশ্ব । ৪৪ অঙ্গেরস্ড 1 খগতাবিতাম্মান্সিং ধাতোরণকারাদে শশ্চ | 

উচ্চেতি বঙ্গুমুচিতং রশরন্ে হলি চেভি দীঘসন্তবাৎ । উন্মিঃ স্ত্রীপুণসয়োববীচাং প্রকাশে 

বেগভঙ্গয়োঃ। বজ্সঙ্কে(চরেখায়।ং বেদনাপীডয়োরপীতি সেদিনী। ৪৫ ভুবঃ। ভঙতের্দিঃ কিৎ শ্যাৎ। 
ভবন্তি ভ্তাগগন্তামিততি ভুমিঃ। ভিমিবিহন্ধরায়াং স্যাঁৎ স্রানমাক্েছেপি চ প্রিধামিতি মেদিশী। 

ভূডূমিরচলানগ্তেতা।দিহনরহ। ৪৬ অশ্রোতেঃ। অশ বাপ্টো অশ্মান্মিঃ ধাঁতোরশাদেশশ্চ। রশ্সিঃ 
পুমান্ দীধিতে) স্যাত পক্ষপ্রগ্রহয়োরগীতি মেদিনী । ৪৭ বীজ্য। | নী গতে।। জা। বয়েহানৌ। জর রোগে। 
সরোক্তমাহ। বেণিঃ আঞাদিভাদি। কুদিকারাদিতি ভীষ। লেগী। কেশ বন্ধনে নদ্যাদেরত্তরে 
দেবত।ডে উতি মেদিনী। বেণী খরা গরী দেবতা প্বীযৃত উতাগীতামর:। ৪৮ জ্যানির্হানো 

শ্ববস্ত্যাঞ্চেতি বিশ্বঃ। “জ্রহরেতাপধায়। বকারন্য উঠ্। জুর্িং হীরোগহ। ৪৯ স্যরৃষি। স্থয গতৌ। 
ব্রধু সেচনে। আভ্যাং নিকিতআ্ঞাৎ। অঙ্কশোহক্থী কণিং স্থিষানিতামরহ | স্থণিং গ্যাদঙ্গুশে পুমান্ 

ইতি কোবান্তরমূ। অঙগএব “আরক্ষমগ্রমননতা স্ণেং শিভাগ্রমিতিশ মখে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ: । 

বুপিগ্ক যাদবে মেষে বুগিত পাষগুয়োরিতিত বিশ্ব । এন্দে বৃষিং যোড়শিনি তৃতীকলমিতি শ্রুতো 

বুশি'" মেষমিভার্থত॥ ৫* অঙগাং। অশিগতার্থ:। অশ্রিবৈবঙানরেহুপি গ্গাচ্চিব্রকাখ্যোষধৌ পুমানিতি 
মেদিনী। ৫১ বহি । বহ প্র4পণে। শ্রিএ সেবায়াম্। শু শ্রবণে । যু মিশণে | ক্র গতো। শ্রৈয়ে হ্ধক্ষয়ে। 

হয়। শালুকং কন্দবিশেষঃ। মণ্ডুকঃ। ৪৬ নি ধাতুতর উত্তর মি প্রতায় হয়। নেন্মিং। 

8৪ ঝর ধাতুর উত্তর নি প্রন্চায় এবং » স্থানে উকার হয়। উন্ষিঃ। ৪৫ ভূধাতুর 
উত্তর মি প্রত্যয় হয় এবং উচ্ভা কিতসংভ্তক হয়| ভূমিং। ৪৬ অশ ধাতুর উত্তর ম 
গ্তায় হয় এবং র আদেশ হয়। বশ্মিঃ কিরণঃ লজ্জঃ | ৪৭ দল ধাতুর উত্তর মি প্রত্যয় 
হয়।, দাঃ ইন্্রায়ুধম্। ৪৮ বী, জা। ও জরি ধাতুর উত্তর নি প্রত্যয় হয়। বাহুলক 
বলে ণত্ব হয়। “বেণিই স্তাৎ্থ কেশবিষ্ঠাসঃ প্রবেণী চ স্ত্রিয়ামুভেশ। জ্যানিঃ। খ্জর্ণিঃ | 

৪৯ স্য ও বুষ ধাতুর উত্তব নি প্রতায় হয় এবং উহা কিৎসংজ্ঞক হয়। স্যণিঠ অন্কুশঃ। 
রষ্ি: ক্ষত্রিয়মেষয়োঃ ॥ ৫০ অঙ্গ ধাতুর উত্তর নি প্রত্যয় হয় এবং ধাতুর নকারের 
লোপ হয়। অগ্নঃ। ৫১ বছধি, শ্রি, শ্রু, যু, গ্রা, হা. ৪ ত্বরঞ্াতুর উত্তর নিৎ প্রত্যয় হয়। 



বুঁদন্তে উণাদয়ঃ। ৬২১ 

যোনি 1 ড্রোণিঃ। প্রাণি | হানিঃ। তুর্ণিংশ বাঁভলকাশ্ড আঁনিঃ। 

৫২ দ্বণিপৃশ্লিপাঞ্চিচুর্ণিভূর্ণি। এতে পঞ্চ নিপাত্যন্তে । স্বণিঃ কিরণঃ। 
স্পৃশ্তঃ সালোপঃ। পৃশ্লিরল্লশরীরঃ। পৃষেরদ্ধিশ্চ। পার্চিও পাদ- 
তলম্ । টরেরুপধাঁয় .উত্নম্ | ঢর্ণিঃ কপর্দকশতম | বিভর্তেরক্রম। 
ভূিদ্ধরণী | ৫৩ বৃদূভ্যাং বিন্। বর্বিবঘস্মরঃ | দর্বিবঃ। ৫3 জশৃস্থুজাগৃভ্যঃ 
কিন্। জীর্বিঃ পশ্ুডঃ। শীর্বিবভিংঅঃ। ভ্তীর্বিবরধবযুর্যঃ। জাগুবিনৃপিঃ। 
৫৫ দিবো দ্বে দীর্ঘশ্চাভ্যাসম্ত | “দীদিবিঃ স্বর্গমোক্ষয়ে।2৮” 1 ৫৬ কুবি দ্ব্দি 

ওহ।ক তাংগে। িহরা সগ্রচম ॥ এডো। নিগভায়ত ম্তাৎ। সচণিং। বহ্চিটিঙ্নরেহপি স্সাচ্চিজ- 
ক।খোধ্ধোৌ পুম!নিতি মেদিনী। পঙ্ক্িত নিংশ্রেশিশ্বশিরোহিণী শ্রেণি পীপুংসয়ে: পণক্কোী 
সমানে শিলিসংহহ।বিতি মেদিনী। শ্ে।ণি; কটিপ্রদেশ। কট শোণি: ককম্মতীতামর | 

যোনির্ভগং যোনিঃ শ্রীপু-ময়োশ্চ আদ(ক।রে ম্মরনান্দরে ইতি মেদিনী। ফ্েণিই সেচনী। 

কদিকরাদিতি ভীষি দ্রোশী। জ্রীণিঃ শিষ।ম|ঢকে জ্ঞাদ|ঢক।[দিচতৃষ্ঠুয়ে পুমান বুধীপত্তৌ কুঙ্ণক।কে 

স্ত্রী নীবুদন্তরে ইতি মেদিশী। গ্লানির্দোৌন্দিলাম | হানিবপচয়ঃ। ৫৯ ঘবণি। ঘ্ব সেচনে। স্পশ সংস্পশনে। 

পৃষু সেচনে। চর গতো। ড়ঞ ধারণংপাযণয়োও। নিপ্রভায়ে। গুণাছ1বশ্চ নিপাভাতে। ঘ্বণিঃ পুনঃ 

ংশেজালাতরঞ্জেধিতি ভেমচন্্রঃ | পুশিরল্ল *নাবিহামর) । পামিং: আাছন্মদঃ প্রিয়া দ্বয়োঃ 
সৈশ্যপৃষ্ঠে পাদগ্রস্থাধরেছপি চেতি মেদিনী। তুর্শিরিতি। তক্ষান ভুর্ণিরিভিমন্ঘগামো তু ভূর্ির্ধরকঃ 
পোষদকা বেতি বাখণীতম। ৫৩ বুদৃ। বুঞ্। বরণে আদরে দ্সিয়ং কুদিকারাদিতি ডীষ্। দন্নী। 

৫৪ জশূ । জবয়েহানৌ। শু হিংসায়াম্। শ্ঞ আচ্ছাদনে | জাগু নিদাঞ্ষয়ে । কিনঃ কিন্ত।দূত উদ্ধাতে- 

বিতি ইন্বে রপরত্েে জ্ীর্দিরিত্যাদি। ৫৫ দিবো । দিবু। ক্রীডাছো। অন্মাক্িন কিন্বাদগুণাভাবং। 

পীদিবিধিষণ।যোটিতি বিশ্ব:। দীদিবিনা1 পিষণে হন" তদন্থিয়ামিতি মেদিনী শ ধিষণো বৃতম্পতিহ | 

দীদিবিব্রিদিবে ভক্ষে মোক্ষে অুরগুরুগুরুরিতি বিকাণশেষঃ | দীদিবিদ্ধ|দশার্চিং গাজ্জীবঃ প্র।গ্ফক্মনী- 
গত ইতি হারাবলী। ওদনোহক্রী সদীদিশিরিভামরঃ। অত্র সদীদিবিদ।দবিসভিত ইতি বা।খানং 

ম্যাযাম্। তাত স ইতি বিশেষণাদীদিবে পিক ইন্তি কেযাঞ্চিছ্যাখা।নং নাদর্ধবাস। স ইতি 

ছেদনে তু অশ্বিরামিতি ন লভ্যেত। ততশ্চান্তে তদন্দিয়ামিতি পুর্নেজমেদিনী গস্তে। বিরুধাতেতি 
ধ্যে়ম। গোপানুতত্ত দিদীবিমিতি গন্থে তু দে]াতমানমিত্যর্থঃ। ৫৬ রর | ডুবএ। করণে । ঘ্বধু সেচনে। 

সা ৩ স্পা স্পা শে শিস টি পিপসপীশিস্ি০ 

বন্ছিঃ। শ্রেণি: । ছি? : ধার গ্লানি; । হানিঃ। তৃর্ণিঃ। বাঁভলক 
স্থত্রণ্বলে গ্লানিঃ | ৫১ দ্বণি, পৃশ্রি, পাঞ্চি, চর্ণি ও ভূর্ণি এই পাচটা পদ নিপাতনে 
সিদ্ধ হয়। দ্বণিঃ কিরণ; । স্পৃশ ধাতুর সকারর লোপ হয়। পুষ্নিঃ শ্বল শরীরঃ। 

পৃষ ধাতুর বৃদ্ধি হয়। পা: পাদতলম্। চর ধাতুর উপধার স্থানে উকার হয়।' 
চূর্ণিঃ কপর্দকশতম্। ভূ ধাতুর খস্থানে দীর্ঘ উকার হয়। ভূর্ণিঃ ধরণিঃ | ৫৩ বু গু 

ধাতুর উত্তর বিন্ প্রত্যয় হয়। বর্ধিঃ ঘন্মরঃ। দর্ধিঃ। ৫৪। জু, শু,স্ত ও,জাগু 
ধাতুর ব্টত্তর কিন্ প্রায় হয়। জীর্বিঃ পণ্ডঃ | শীর্বি: হিংশ্রঃ। জ্তীর্বিঃ অধবযু্ি। 
আগৃরিঃ নৃিঃ | ৫৫ দিব্ ধাতুর দ্বিত্ব হয় এবং অভ্যাসের দীর্ঘ হয়।, দীদিবিঃ গ্বর্ণ- 
মোক্ষস্টোঃ । ৫৬ কুবি, স্বঘি, চ্ছবি, স্থবি ও কিকীদিবি এই কয়টা শব নিপাতন সিদ্ধ। 
কৃবিঃ তত্তবায়প্রব্যম্। * ্বতি-বরাহঃ। . চ্ছ! ও স্থা! ধাতুর হন্বতা হ। চ্ছবঃ দীপ্তিঃ॥ 



৬২২ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

চ্ছবি স্থবি কিকীদিবি। ফ্িবিস্তন্থবায়দ্রব্যম্। গ্বতির্বরাহঃ | ছাঁস্ছোত হাথ । 

ছবিদীপ্তিঃ। স্থবিস্তম্তবায়ঃ। দীব্যতেঃ কিকীপুর্ববাৎ। 'কিকীদিবি- 
শচাষঃ। বাহুলকা হ্রম্বদীর্ঘয়োর্বিবনিময়ঃ | “চাষেণ কিকিদীবিন1৮৮। ৫৭ 
পাতেডতিঃ। পতিঃ। ৫৮ শকে খশ। শকৃ। ৫৯ অমেরতিঃ 1. অমতিঃ 

কালঃ। ৬০ বহিবস্যর্তিভাশ্চিশু। বহতিঃ পবনঃ। “বসতিগৃহযামিন্যোঠ৮। 
আরতি? (ক্রোধঃ | ৬১ অঞ্চেঃ কো বা। অঙ্কতিঃ | অঞ্চতির্ববাতঃ | ৬২ হন্তেরংহ 

চ। হন্তেরতিঃ স্যাদংহাদেশশ্চ ধাতোঃ। হন্তি ছুরিতমনয়। অংহতির্দানম্। 
“প্রাদেশনং নির্ববপণমপবজ্জনমংহতি2৮ 1 ৬৩ রমের্নিৎ । “রমতিঃ কালকা- 
ময়ে 2৮ | ৬৪ সুউঃ ক্রিঃ। সূরিঃ। ৬৫ অদি শদি ভূ শুভিভ্যঃ ক্রিণ। অদ্রিঃ। 

ছে! ছেদনে। ষ্ গতিনিবৃত্তৌ । দিবু ক্রীড়।দৌ। এতে কিন্ত্ত । ঘ্ৃষ্টির্বর।হ ইতি। উগ্রস্ত যনস্থবিরস্ত 
ঘবষ্টে কামানাং বধকশ্তেহার্থ হাতি বা।গা[তম্। দ্বুধু সেচনে হতি ধাতর৫ধনুগমাৎ। ছবিঃ শো ভারুচে- 

য্যে। ষর্দতি মেদিশী। অথ ৮1যঃ কিকীদিবিরিত্যমরঃ। বিশিময় উতি। কিকীদিবাবিতি ছ্িক্প- 

কেব: | ৫7 পাতেঃ। পা রক্ষণে। ডিত্বাটিলোপঃ। পহঠির্ধবে না ত্রিধীশে ইতি মেদিনী । ৫৮ শকেঃ। 

শক্* শো । উচ্চারবক্ষারৌ শনলে। শকৎ গৃথং পুরীবং বট্টক্মান্্য়/মিতারত | ৫৯ অমেং। অম 

গতোৌ। অথানতি পুংসি হিমদীধিতিকালয়োরিতি মেদিলী । ৬* বহি। বহ্ প্রাপণে। বস নিবাসে। 

ধ্ধ গতোৌ। বহতিঃ স্চিবে গবীতি বিশ্ব: । বসতিং ম্যাৎ শ্িয়াং বা?স যামিহ্াাঞ নিকেতলে 
ইতি মেদিনী। ০, অঞ্চে। অঞ্চু গতে। অন্মাদনিঃ স্ত।ৎ। ককারশ্চান্তাদেশে। বিকল্েন। ৬২ হস্তে । 

হন হংসাগতো:। অমরে।ক্িমাহ। প্রাদেশনমিত্যাদি | ৬ রমে: | রমতেরতিঃ হ্যাৎ সচ নিৎ। 
রমতির্নায়কে নাকে পুংপি স্তা্তি মেদিনী। নিব্বমাছাদাত্তার্থম। রস্তিরসিরমতিরসি ৷ ৬৪ কৃঙ যুঙ্ 

প্রাণিপ্রসবে। কিন্বাদগ,ণ।ভাবঃ। পুমান্ শরিং কৃতীকুষ্টিলব্ধবর্ণো। বিচক্ষণ ইতামর:। দশপাদ্যাস্ত 

স্থঞ্চোরিন্ দীর্ঘশ্চেতি পাঠন্তত্র রিনে! নকারে। নানুবন্ধঃ। উত্তরগুত্রে ক্কিন্প্রতায়।রস্তাৎ। অনুবন্ধত্থে 
হি লাঘবাদিহৈব জ্তিন্নচোত তথা চ শ্রী সুরিণৌ হরিণ ইতাদি রপম্। অত এবাভিধানম।লায়াং 

হুরীতি নাস্তমুদাজতদিতাভিধেয়ম্। দশপার্দিবৃত্তিকারৈস্ত নিত্বং স্বীকৃত শুরিনিতুদান্ধতং ভতদেতেন 

প্রতুাক্তম্। স্রনিরুদ্ধমপি সদ। পগ্যন্তি সুরয়ঃ বিহ্বরয়ে। দধাতো! বিশ্বমায়ুরিত্যাদৌ সুরিশবস্যাস্তো- 
শপ সস, পাপ স্পা সস 7 সপ 

স্পবিং তত্তবায়ঃ। কিকীপূর্বক দিব্ ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় হয়। এস্বলে বানুলক- 
বলে হম্ব ও দীর্ঘের বিনিময়ও হয়। চাষেণ কিকীদিবিনা। ৫৭ প1ধাতুর উত্তর 
ভি প্রত্যয় হয়। পতিঃ। ৫৮ শকি ধাতুর উত্তর খত প্রতায় হয়। শকৃৎ। ৫৯ 
অমি ধাতুর উত্তর অতি প্রত্যয় হয়। অমত্তিঃ বালঃ। ৬* বহি, বসি ও অর্তি ধাতুর 

উত্তর অতি প্রত্যয় হয়। উহা! চিৎসংজ্ঞক হয়। বহতিঃ পবনঃ। বসতিঃ 
গৃহ ও যামিনী বুঝায় । অরতিঃ ক্রোধঃ ।৬১ অঞ্চি ধাতুর উত্তর অতি প্রত্যয় হয় 
এবং বিকলে চন্থানে ক হয়। অঙ্কতিঃ অঞ্চতিঃ বাতঃ | ৬২ হন ধাতু স্থাধে অংহ 
আদেশ হয় এবং তাহার উত্তর অতি প্রত্যয় হয়। হস্তি ছুরিতমনয়! অংহতিঃ দ্টানম্। 
প্রাদেশনং নির্বপণং অপবর্জনমংহতিঃ | ৬৩ রম ধাতুর উত্তর অতি প্রতান় হয় এন্বং 

উহ ণিৎসংজ্ঞক হয়। রূমতিঃ: কালকাময়োঃ। ৬৪ হৃঙ ধংতুর উত্তর ক্রি প্রত্যয় হুয়॥ 



কৃদস্তে উণাদয়ত। ৬২৩ 

শর্রি শর্করা । ভূরি প্রচুরম্। শুভিক্রক্ষা। ৬৯৬ বঙ্কযাদয়শ্চ! ক্রিমন্তা 
নিপাত্যস্তে। বঙ্ি- বর্বাদ্যভেদে! গৃহদারু পার্খাস্থি চ। বপ্রিঃ ক্ষেত্রম্ । 
অংস্থিরড্ত্রিশ্চ চরণঃ। তদিঃ সৌত্রো ধাতৃঃ। তক্দ্রিম্মোহঃ। বানুল- 
কাত গুণঃ( ভেরি । ৬৭ রাশদিভ্যাং ভ্রিপৃ। রাত্রি । শভ্িঃ কুগ্জরঃ। 
৬৮ অদেক্তিনিশ্চ। চাত্রিপ্। অজ্রী। অন্ভিণৌ। অন্তিণঃ। অন্ভিঃ। অন্তী। 
অন্তুয়ঃ। ৬৯ পতেরত্রিন্। পতন্রিঃ পক্ষী । ৭০ মৃকণিভ্যামীচিঃ। মরীচিঃ। 
কণীচিঃ পল্লবো নিনাদশ্চ । ৭১ শ্য়তেশ্চিৎ। শরয়ীচির্বব্যাধিঃ। ৭২ বেখেন 

দত্তত্বদর্শনাৎ। ৬৫ অদি। অদ ভক্ষণে। শদ শাতনে। ভূ সত্ায়াম। শুভ শুভ শোভার্থে। অজয়ে! 

দ্রমশৈলার্কা ইতামর:। তুরিন বাস্ছদেবে চ হরে চ পরমোষ্টনি। নপুংসকং স্বরণে চ প্রাজ্ স্যাদ্বাচা- 

লিঙ্গক ইতি মেদিনী। ৬৬ বংক্রাদয়ঃ। বকি কৌটিলো। ডুবপ্ বীজসস্তানে। নিপাতনাৎ সম্প্রসার- 
শ।তাবং। অহির্ভাম্খশ্চরাদিণ্যন্তঃ। অচি গতো গতা।রস্তে চ। গ্িভী ভয়ে। ততন্দ্রিরিতি। বুদিকারা- 
দিতি ডীষ্। তন্দ্রী পিদ্রাপ্রমীলয়োরিতি মেদিনী। তক্দী তন্দ্রিশ্চ তন্দ্রায়ামিতি | “বিশজ] নভ্তুংদিব- 

মন্ততব্দ্রিণ” ইতি ভারবিঃ। প্রতায়ন্ত কিব্বাদগ,ণাভাবনাশঙহকাহ ॥ বাহুলক।দিতি। ৬৭ রাশদি। 
রাদানে। শদূ শাতনে। শহিনান্তেধরে বিধ্াবিতি মেদিনী। শত্রিমগ্র উপমাকেতুমধায় ইঠি 

মন্ত্ন্ত বেদভাষো তুকং মানত" প্রথা।তং সঙ্রিম্ এতন্লামকং রাজধিমিতি বাগা।তম্' ৬৮ অদেঃ। 

অদ ভক্ষণে। অত্রিপ্ম নিভেদত ৷ উদ্বলদত্র।দয়স্ত অদেক্ত্রিন্নিতি পঠিহা অত্রিন্িতাদাজহন্তন্ন ভ্িিধৈবেষ্টসিস্ধো। 
প্রত্যয় স্তরবৈয়র্য।দেগা বদ্ধনপ্ত অদেক্ত্রিনিতি পঠিত নিদ্িতিবচনান্নকরস্য নেৎস'জ্ঞা অণ্ী অত্রিণো 

অন্রিণ ইত্যাহ তদপি নিবে সত্যঠাদাত্তহবৎ। ন চেষ্টাপত্তি: জঙ্বীন্যা অধ্রিণং পণিঅগ্রেহংসিন্ত- 

অত্রিণমিতা।দ।বন্তোদাত্তস্ত শিব্বিবাদহ্াৎ । অতএব ন লুমতাঙ্গন্তেতি সুত্রে অদেত্রিনিশ্চেতোেব 
কৈয়টে|হপ্য।ছেতি দিকৃ। ৬৯ পতেঃ। পৎ* গতে। । পতখিরিতি পক্ষিবাচকণৎ পত্রিশব্দ।স্মহর্থে ইতি তু 
নান্তঃ। পতন্রী পতজিণ ইত্যাদি । ৭* স্বকণি। মুঙ প্রণতা।গে। কণ শব্দ।র্ঘথে। মঅরীচিঃ কুপণে 

দীপ্তো খধিভেদে চ দৃগ্ততে ইতি বিশ্ব: মরীচিন্মনিভেদে ন। গভন্তা।বমপু মনকমিতি মেদিনী। কর্ীচিঃ 
পুপ্পিতলতাগুপ্রয়োঃ শকটে শ্রিয়ামিতি চ। ৭ শ্বয়তেঃ। টুওশ্বি গতিনুদ্ধ্যোঃ। অন্মাদী চিপ্র হ্যয়শ্চিৎ 
ছ্টাৎ। ৭২ বেঞঃ। বেঞ তন্তনস্তানেহ্মাদীবিজ্জিৎ শ্য(ৎ। বীচি? স্বঞ্পে তরঙ্গে স্তাদবক।শে সুখে 

সুরিঃ | ৬৫ অদ্দি, শদি, ভূ ও শুভি ধাতুর উত্তর ক্রিণ্ প্রত্যয় হয়। অদ্রিঃ। শদ্রিঃ 
শর্বল্া । ভূরি প্রচুরম্। শুত্রিঃ ব্রহ্গা। ৬৬ বওক্র্যাদি শব্ধ ক্রিন্ প্রতয়্যাস্ত নিপাতনে 
সিদ্ধ। বহ্কি: বাদ্যভেদঃ। গৃহদারু। পার্খাস্থ। বপ্রিঃ ক্ষেত্রম্। অংহিঃ অজ্যি2। 

তঁদিঃ এইটা শ্ত্রজ ধাতু । তন্র্রিঃ মোহঃ। বাহুলকবলে গুণ হয়। ভেরিঃ॥ 
৬৭ রা ও শদ্ ধাতুর শুত্তর ত্রিপ্ প্রত্যয় হয়। রাত্রি । শত্রিঃ কুঞ্জয়ঃ। ৬৮ অদ ধঃতুর 
উত্তর ত্রিন্ এবং ত্রিপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, অজ্রী। অত্রিণৌ। অন্রিণঃ। অভ্রিঃ। 
অক্রী অভ্রয়ঃ। ৬৯ পত ধাতুর উত্তর অত্রিন্ প্রত্যয় হয়। পতত্রিঃ। ৭* মু ও কলি 
ধাতুর উত্তর ঈচি প্রত্যয় হয়। মরীচিঃ। কণীচি: পল্পবঃ নিনাদশ্চ। ৭১ শ্বি ধাতুর 
উত্তর ঈঁচি প্রত্যয় হুয় এবং উহ চিৎসংজ্ঞক হয়। শবয়ীচঃ ব্যাধিবিশেষঃ । ৭২ বে ধাতুর 
উদ্ধর ঈচি প্রত্যয় হয়। উঠ! চিৎসূংজ্তুক হয়। বীচিঃ তরদঃ। নঞ সমাসে ন-এ পূর্বক 



৬২৪ .. সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

ডিচ্চ। বাচিস্তরঙ্গঃ। নএ্সমাসে অবীচির্নরকভেদঃ। ৭৩ খহনিভ্যাবুষন্। 
অরূষঃ সূধ্যঃ। হনুষে। রাক্ষসঃ। ৭8 পুরঃ কুষন্। পুর অগ্রগমনে। 
পুরুষঃ। অন্তেষামপীতি দীর্ঘঃ। পুরুষঃ। ৭৫ পূনহিকলিভ্য উষছ। 
পরুষম্। নহুষঃ। কলুষম্। ৭৬ পীয়েরূষন্। গীয় ইতি সৌত্রো ধাতুঃ। 
পীযুষম্। বাহুলকাৎ গুণে “পেযুযোহভিনবং পয়2”। ৭৭ ম্স্জেন্ুম্ চ। 
মঞ্জযা। ৭৮ গন্ডে্চ। গণ্ডষঃ। গণ্তুষা। ৭৯ অরন্তেররুঃ। অররুঃ শত্রঃ । 
অররূ। অররবঃ॥ ৮০ কুটঃ কিচ্চ। কুটরুর্ববস্ত্রগৃহম্ । কিব্বপ্রয়োজনং 

হয়োরিতি বিশ্বমেদিন্ঠো | ৭৩ ধহনি। খগতো । হন হিংসাগত্যোঃ। ৭৪ কৃষনঃ কিব।দগা,ণাভাবঃ | পুরুষে 
সাংখ্যজ্জে চ পুঞ্রগপাদপে ইতি বিশ্বমেদিনেে।। ৭৫ পৃশহি। পূপালনপুরণয়েঃ। খহ বঙ্ধনে। কল 
শবসংখানয়ো:। পরুষং কনর রুন্ষে নিষ্ঠ,রে।ক্ে। চ বাচ্যবদিতি মেদিনী। নহষে! রাজবিশেষে 
নাগভিদ্যগীতি হেমচন্দ্র;ঃ। উষচশ্চহ্নহমশক্খগ্ঞাপ্ডোদত্বত্বে প্রাপ্তে আামাদিহ।দুষদিতাৎ আদ্যদ!- 

শ্তত্বমিত্যাথঃ। এতচ্চ দেবা অকৃণনহুষগ্ত বিশ্রমিতি মন্বহ্য ভাষ্য স্পষ্টম॥ কপুষং ত্বাবিলেশসো- 
রিতি বিশ্বঃ। ৭৬ পীয়েঃ। পীষ্যমমৃততং মুধেভামরহঃ। পীমৃষং সপ্তদিবসাবধিক্গীরে তথখ।মুতে ইন্তি 

মেদিনী। জমরোক্তিমাহ। পেঘুষ ইত্যাদি । ৭৭ মসজেঃ। টুনসচজ। শুদ্ধো অশ্মাদুষন্ স্তান্,মাগমশ্চ 
খাতোঃ মিদচোহ্তাৎ পরঃ সহ্য শ্চতেন শস্তন্ত জশ্তন জন্তহ্য ঝরে! ঝরীতি বা লে।পঃ লে।পা- 
ভাবপক্ষে জকারদ্বয়ম্ । মঞ্জষা] কাষ্টময়ং ভ্রব্যং পেটক হাত যাবৎ। পিটকঃ পেটকঃ পেটা 
মঞ্জষেতামরঃ । ৭৮ গণ্ডেঃ। গড়ি বদনৈকদেশে। গণ্ুষে! মুখপুরণঃ | ৭৯ অর্তেঃ। খ গতৌ। উকারা- 
স্তে।হয়ং প্রতায়ে। ন তু সকারাস্ত ইতি ক্োরয়তি। 'ঞ্রাঃ অররবঃ ইত্যনেন। নচোকারান্ততে 

[ববদিতব্যম | কর্ধদা।বিরররূং শুরমত্ত্রাম। আপাররুমদেবয়জীনে। জহীতা। দিমস্ত্রেধু তথা দর্শনাৎ। 
অত্র বাচক্ষতে। মানশংসারগরুষ ইতিমগ্রক্ত ভাষো সাগ্চে।গ্য়মাত মাধবেনোন্তং যত্ৎ প্রোঢিবা- 

দমাত্রং ন তু. বাস্তব । অরধ্ষ ইতি পদ্য আছাদাত্তত্ানুপপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তন্মপ্।(তেঃ লিউঃ ক্ন্থু- 
শ্েতি কসোরররিবানিতানেন নঞ্সমাসে উস্তররুষ ইতি ব্য।খোয়ম্ ॥ ততশ্চ তৎপুরুষে তুল্যর্থে- 
তায দিন। পূর্ববপদপ্রকৃতিশ্বরে সত্যাছাদাত্তত্বং সিঞ্যতি। গুরুদ্বেষোহরররুষে দশ্তীতাত্র স্বর়মেব রাতেঃ। 

কমন্ত্গ্ত নঞ্সমাস ইতাদি বাপ্যানাৎ। যে নে। অগ্নে অররিবাং অধ্ারুরিত্যাদিমন্ত্ স্তরসম্ভ ব- 
চেচতি ।৮* কুট । কুট কোটিল্যেহশ্্াদরুঃ স্তাৎ স ৯ কিৎ। চিস্তামিতি। গাঙ কুটাদিভা ইতি 

ডিত্বেনেব গুণাভাবসিদ্ধেরিতি ভাব;। শকির্গতার্থ ইতি । শরু শক্তাবিত/)ম্মদটম্লিতাকে । ক্লীবেহ 

নঃ শকটোহশ্রী শুদিত্যমরঃ। দেবু দেবনে। করট ইতি ডুক্ঞ করণে। কৃবিক্ষেপে। ইতাম্মাঙ্ব! 

বেএ ধাতুর উত্তর ঈচিঃ প্রত্যয় হয়। অনীচিঃ নরক: | ৭৩ খ ও হনি ধাতুর উত্তর উন্ 
পায় হয়। অনূষঃ সুষ্যঃ | তনূষঃ রাক্ষস | ৭৪ পুর ধাতুর উত্তর কুষন্ প্রভ্যষ় হয়। 

পুরুষহঃ । প্অন্তেষামপি” এই সুত্র দ্বারা দীর্ঘ হয়। পুরুষঃ। ৭৫ পু, নহি ও কিল ধাতুর 

উত্তর উষচ্ প্রত্যয় হয়। পরুষম্। নহুষ;। কলুষম্ ! ৭৬ গীয় ধাতুর উত্তর উন, 
প্রত্যয় হয়। পীযুষম্। বাছুলক সুত্র বলে গুণ হইয়া । পেযৃষঃ অভিনবং পয়ঃ | ৭৭ 
মসজ্ ধাতুর উত্তর উষন্ প্রত্যয় হয় এবং মুম আগম হয়। মঞ্জযা। ৭৮ গড় টান 
উত্তর উষন প্রত্যয় হয়। গণ্ডষঃ | গণুষা। ৭৯ খধাতুর উষ্উর অরু প্রতায় হয়। অররু 



খাজে চা পখঃ | ৬২৫ 

চিন্তধম্। ৮১ শকাদিভ্যোহটন্। “শব টোহন্ষিয়াম্ । ককিগত্যর্থঃ | কঙ্কটঃ 

সন্।হঃ | দেবটঃ শিলী। করট ইত্যা্দি। ৮২ কৃকর্দিকডিঞ্টিভ্যোহুম্বচ 
করম্ং ব্যামিশ্রম। ,কর্দিকডা সৌত্রৌ। কদন্বেো বুক্ষতভেদঃ। কডন্ছোহগ্র- 
ভাগঃ।. কটন্ে! বাদিজ্রন। ৮৩ কদেণিৎ পাক্ষাণ ' কাদম্যঃ১ কলহংসঃ ৷ 

৮৪ কলিকর্দোরমঃ।! কলমঃ1। কর্দমঃ | ৮৫ কুণিপুল্যোঃ কিন্দছ। কুণ 
শব্দোপকরণয়োঃ । কুণিন্দঃ শব্দঃ । প্ুলন্দো জ।ভিবিশেষঃ ॥ ৮ড 
কুপের্ববা বশ্চ॥। কুপিন্দকুবিন্দৌ তশ্গবায় । ৮৭ নৌ যঞ্রেখখিন্ | 
নিবঙ্গখিরালিঙ্গকঃ । ৮৮ উদ্বাপ্ডেশ্চিশ | উদরািঃ সমুদঃ । ৮৯ সর্তেণিচ্চ 
সারণিঃ। ৯০ খর্িপিপ্ত।পিভ্য উরে।লচো | খু সরঃ | কপুরিত। বলরং 

অটন্ কাকে ভগণ্ডো করটো ইত্যমলত । বরটে। গজগণ্ডে স্যাৎ কুক্ছশ্তে নিন্াশীবিনি। একাদশহাদ্ছি 

শ্রদ্ধে ছুদুূটেহপি বায়মে ইডি মোঁদনী।৮২ কৃকটি। ডুকুঞ করণে । কটে বর্ধনরণয়োত। করম! 
মিশ্রিতে বাস্তো ভাস্তস্ত দধিসকুধু হাতি বিহব1 ৮৩ কপনং [নকুরম্থে হ্যামীপসবপথে!ঃ পুমানিতি 

বিশ্বঃ । ৮৪ কলিং। কল সাখ্যানে। কর্দ কুৎমিতে শন্দে। কলমং পুংদি লেখগ্ঠ।ং শালো। 

পাটচ্চরেইপি চেতি মেদিনী। ৮€ কুশিপুল্য । পুল মহহে। ৮৬ বুপেই। কুগ জোথেতস্মৎকিন্দ? হ্যাৎ 

বকারশ্চাগ্ডাদেশো বিকঞ্গেন । ভন্তবায়ঃ বুবিদহ হ্াদিতআমরহ । বাহুলকাদল ভুষণ।দে। 

অলিন্দম। “বস্ত।মলিন্দেযু ন চত্রুরেব মুগ্ধ।্ন।গে।ময়গোমুখানীতি মাঘত। ৮৭ নৌ বঞ্জেঃ। যর 

সঙ্গে নিপূর্বাদস্মাৎ ঘর্থন্স্তাৎ। উপমরগাৎ সনে |তীভা।দিনা বখন। চজোরিতি বুত্বমূ। আতুরস্থয 

নিষঙ্গখিং রখকুবর ইতার্থঃ। ৮৮ উদি । খ গতখুতপুরধি।দক্সাৎ খথিন হাথ স চ চিৎ ॥ 
৮৯ সর্ভেঃ । স্যগতাবশ্মাৎ্ৎ ঘখিন্ ণিৎ হ্াৎ। নিয়ন্তা এল: ঠ1 যন্তা লতঃ কনা চ সারথিরিতামর2 £ 

৯৬ খর্জিি। খর্জ মার্জনে। পিপ্প হিংসায়াম। খর্জ।দিভ্যঃ পিগ্ু।দিভ্যশঃ যথাক্রমমূ। উন্ন 
এ শপ সহ. এরর ০ সপ ০ ১ ০৮৭ ৭৮৭০৯ আজ ০ এ 

শত্রঃ। অররূ। অরররঃ। ৮০ কুট ধাতুর উত্তর অরু প্রতায় হয় এবং চিৎসংজ্ঞক হয়! 
কুটরঃ বস্ত্রগৃহম্। এস্গলে গ্রন্থকার যে কিৎসংজ্ঞ। বিধান করিতেছেন, উহা চিন্ত্যনীয় | 
৮১ শকার্দি ধাতুর উত্তর অটন্ প্রত্যয় হয় । শকটাঃ অর্থাৎ যাঁনবিশেষ। ককি পাত 
গত্ার্থ। কক্কটঃ সংনাহঃ । দেবটঃ শিল্পী। করটঃ ইন্যাদি। ৮২ কু, কর্দি, কডি ও কটি 
ধাতৃর উত্তর অন্বচ্ প্রন্তায় হয়। করম্বং ব্যামিশ্রম্। ক্দি ও কড়ি এই ছুইটা ধা 
হযরজ । কদন্বঃ বৃক্ষভেদঃ | কড়ন্বঃ অগ্রভাগঃ । কম্বো সাদিব্রম্ 1৮৩ পক্ষি অর্থ বুঝ ইল" 
কা পাতুর উত্তর অন্বচ্ প্রহায় ভ্য়। কাঁদদ্বঃ কলহংসঃ | ৮৪ কলি ও কঁদ ধাতুর উত্তর 

অম প্রায় হয়। কলম: । কর্দীমঃ। ৮৫ কুণি ও পুলি ধাতুর উত্তর কিন্দচ প্রতন্মি 
হয়। কুণ ধাতু শব্দ ও উপকরণ বুঝায়। কুপিন্দঃ শব্দ: । পুলিন্দঃ জাতিবিশ্বেনত | 
৮৬ তন্কবারার্থে কুপি ধাতুন উত্তর ইন্দচ্ প্রত্যয় হয় এবং বিকল্পে পন্থানে ব আদেশ 

হয়ু। * কুপিন্দঃ কুবিন্দঃ তন্তবায়ঃ। ৮৭ নিপুর্বক সঞ্জি ধাতুর উত্তর ঘণিন্ প্রত্যয় হয়। 

নিষঙ্গথি অঠলিঙ্গকঃ | ৮৮ পন থ ধাতুর উত্তর ঘথখিন্ প্রতায় হয় ও" উহ 
চিৎসংজ্ঞক হয়। উদরথি্ সমুরৃঃ। ৮৯ স্থ ধাতুর উত্তর ঘ্শিন্ প্রত্যয় হয় এবং 

ক. (৭৯) 



৬২৬ সিদ্ধাস্তকৌমুদী। 

গশুনক্ধমাংসম্। পিঞ্জ.লং কুশবর্তিঃ। লঙ্গেবৃ্ধিশ্চ। লাঙ্গুলম্।. 'কুসুলঃ। 

তমেবুগ্ বৃদ্ধিশ্চ। তান্বলম্। শৃণাতেছুগ্ রৃদ্ধিশ্চ। শার্দ লঃ। ছকে! 

কুক চ। ছুকুলম্। কুকুলম্। ৯১ কুবশ্চট্ দীর্থশ্চ । কুচা চিত্রলেখর্নিকা ॥ 
৯২ সমীণঃ। সমীচঃ সুদ্রঃ। সমীচী হরিণী। ৯৩ সিবেষ্টে চ। সূচে! 
দর্ভা্ুরঃ | সুচী। ৯৪ শমের্ববন্। শন্বো মুসলম্। ৯৫ উন্াদয়শ্চ। বন্ন্তা 
শিপাত্যন্তে। উচ সমবায়ে। চস্থা লত্বং গুণাভাবশ্চ | উন্বো। গর্ভাশয়ঃ 

উলচৌ স্তঃ। থর্মম,রং রূপাফলয়েঃ খর্জ,রঃ কাটবৃক্ষয়েরিন্ডি মেদিনীহেনচন্দ্রো। কৃপু সামধো 
বাছলকাৎ কৃপেো। রে ল ইতি লহাভাবঃ। অথ কপূরমঞ্ত্রিয়।ম্। ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ সিতাহে। 

হিমবালুকেত্যমরঃ | বল্ল সংবরণে। বল্রম্ | উত্তপ্তং শুষম।ংসং শ্ছল্প,রং তু ত্রিলিঙ্গক- 
মিহামরঃ | এবং শালুর।দয়ো! দ্রষ্ঠব্াঃ। ভেকে মণ্ডক বর্ষতু শাল্র প্লব দর্দর। ইতামরঃ। লঙগেঃ। 

লগির্গতার্থঃ। লাঙ্গুলং পুচ্ছনেফসোগ্রিতি মেদিনী। কুশল ইতি। কুল প্লেষণে দন্তাসকারবান্। 
কুহুলঞ্চ কুস।দঞ্ধ। নধ্যদস্থামুদাহতমিতি বিশ্বঃ। তাশ,লাদয়োহপ্যত্র দ্রষ্টব্যাঃ । তমু গ্লানৌ বুগ্ দীর্ঘ- 

ত্বঞ্ক। তালে! নাগবল্লযাং স্ত্রী ক্রমুকে তু নপুংসকমিতি মেদিনী। শূৃ হিংসায়াং ধাতোবৃদ্ধিদ্দ,গা- 
গমশ্চ। শাদ,লো পাক্ষনান্তরে ব্যাঘ্বে চ পশুভেদে চ পত্তনে তুত্তরহ্থিতে ইতি মেদিনী বিশ্ব- 

প্রক।শৌ। উত্তরাস্থৃতঃ উত্তরপদভূতঃ শার্দিলশব্দন্্ শ্রে্বাচী রাজশ।দদ,ল ইতি যথা। ছু গতো। 

কুড় শব্দে অনয়ে!ত কুকচ। ছুকুলং প্রক্ষবস্ত্রে হ্ত।ৎ ক্ষৌমে চেতি সেদিনী। বুকুলং শঙ্কুসঙ্কীপৃশ্থতে 
না তু তুষালে ইতি বিশ্বমেদিন্যো। "শিরীষাদপি মৃদ্ধঙী কেয়মায়তলেচন।। অয়ং ক চ 
কুকুলোহগ্রিঃ কর্কাক্ষে মদনানল ইতি প্রয়েগশ্5” । ৯১ কুবঃ খু কুশন্দে। কুচ আ্তনঃ॥ কুচকুচৌ স্তনে 
মতাবিতি বিশ্বঃ। কুচাঁতি টিত্বান্ভীপ্। »২ সমীণঃ। ইণ্ গনী অন্মাৎ সম্মুপপদে চট স্তাদ্দীর্ঘশ্চ 
ধতোঃ। ৯৩ সিবে। বিবু তস্তসন্ত/নেহস্মাচ্চট্ প্রতায়ং হ্াদাদেরুত্বঞ টিখান্ডীপ্। “সুচী তু সীবন- 

জ্রবোহপ্যাঙ্গি কাভিণয়াস্তরে” ইতি মেদিনী। ৯৪ শমেঃ। শম উপশমে | শহ্বঃ স্তান্মুপলাগ্রস্থলেহৃমগ্ডলকে 

পবৌ শুভাম্বিতে রিঘিতি [বৰশ্থমেদিম্যো । ৯৫ উদ্বমিতি। গর্ভশয়ে জরাযুঃ স্তাছত্বস্ত কললে প্রিয়- 
মিতামরঃ। শুচ শে।কে চত্ত লত্বং গুণাভাবশ্চ প্রার্থৎ। শুন্বং তাত্রে যজ্জকন্ম্ণ্য।চারে জললন্লিধাবিতি 

উহ! ণিংসঃজ্ঞক হয়। সাঁরথিঃ। ৯০ খর্জি ও পিঞ্জাদি ধাতুর উত্তর উর ও উলচ, প্রত্যয় 
হয়। খর্জরঃ। কর্পুরঃ। বলুরং শুদ্ষমাংসম্। পিঞজলং কুশবন্তিঃ। লক্ষ ধাতুর 
উত্তর উপচ্ প্রত্যয় হয় এবং বৃদ্ধি হয়। লাঙ্গুলম্। কুল: । তমি ধাতুর উত্তর 
বুক আগম ও উলচ্ প্রত্যয় হয় এবং বৃদ্ধি হয়। তাম্বলম্। শৃধাতুর উত্তর উলচ্ 
শ্তায়, ছুক্ আগম ও বুদ্ধি হয়। শার্দলঃ। ছুওকু ধাতুর উত্তর উলচ্ প্রত্যয় ও কুক্ 

আগম হয়। ছুকুলম্। কুকুলম্। ৯১ কু ধাতুর উত্তর চট্ প্রতায় হয় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ 
হয়। কুচী চিত্রলেখনিকা। ৯২ সংপৃর্বক ইণ ধাতুর উত্তর চটু প্রত্যয়ও পুর্বন্বরের দীর্ঘ 
হয় ॥ সমীচঃ সমুদ্র: । সমীচী হরিণী। ৯৩ সিব ধাতুর উত্তর চট্ প্রত্যপ,.,হয় এবং 
টিস্থানে উকার“হয়। হুচো দর্ভাঙ্কুবঃ | সুচী । ৯৪ শমি ধাতুর উত্তর বন্ প্রতায়' হয়। 
শস্বে। মুসলম্। ৯৫ উন্ব প্রভৃতি শব্দ বন্প্রত্যয়ান্ত নিপাছন সিদ্ধ উচ 'ধাতু সমবাস্- 

বুঝায়। বন্প্রত্যয় হইলে চকার স্থানে লকারএপ্সং গুণভিাব হয়। উন: গর্ভাশয়ঃ | 



কুদক্তে উাদয় | ৬২৭ 

শুল্রং তাজরম্। |নন্বঃ বন্বম। ৯৬ স্থঃ স্তোহম্বজবকৌ।। তিষ্ঠতেরম্ছ অবক 
এত্বৌ ভ্তম্তাদেশশ্চ । স্তম্বো শুচ্ছন্তুণাদিনঃ। স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছঃ | 
৯৭ শাশপিন্ডাং দদনৌ | “শাদে। জন্বালশস্পয়োঃ” | শব্দঃ | ৯৮ অব্দাদয়শ্চ। 
আবতীত্যব্দঃ। কৌতেনু্ম । কুন্দঃ । ৯৯ বলিমলিতনিভ্যঃ কয়ন্ ॥ 
বলয়ম। মলয়ঃ। তনয়ঃ। ১০০ বৃহ্বোঃ যুগ্ভুকৌ চ। বৃষয় আশ্রয়ঃ | 
হৃদয়ম। ১০১ মিপীভ্যাং রঃ | মেরুঃ। পেকুঃ সূর্য্যঃ | বাহুলকাৎ পিবতে- 
রপি। “সংবতসরবপুঃ পারুঃ পেরুর্াসীন্দিনপ্রণীঃ” । ১০২ জত্রায়শ্চ। 

মেদিনীছেমচন্দ্রোৌ। বী গতিপ্রজনকান্তাসনখাদনেযু। অন্ত নুমাগমো তরশ্বহঞ্চ। বচয়ৌরভেদাৎ 
বিশ্বমূ। বিশ্বস্ত প্রতিবিদ্বে স্যান্সগুলে পুং নপুংসকমস্। বিষ্বিকায়।ঃ ফলে ক্লীবং কৃকলাসে পুনঃ 

পূমানিতি মেদিনী। ৯৬ স্ম্তঃ। ষ্ট1 গতিনিবুত।। অভশ্বো গুল্মে ভৃণাদীন[মপ্রকাওফ্রমেইপি চেতি 

বিশ্বঃ। স্তম্থে। ইপ্রকাগুদ্রমগ্চ্ছয়েরিতি মেদিনী। শ্রাদ্্গচ্ছকস্ত্র শুবক ইত্যমর2। ৭৭ শাশাপি। 

শো! তনুকরণে। শপ আক্রোশে। শাদে। জম।লশপ্পয়োরিভামরঃ 1 শঙ্পং ব!লতৃণং ঘাস ইতি চ। 

শাদ: হা কর্দিমে শপ্পে ইতি মেবিনী। শন্দো নিন[দঃ | ৯৮ অবাদয়ঃ। এতে দদনস্ত! নিপাতাস্তে। 

অন রক্ষণে অন্ত অব্দ:ং সংবত্নরে বারিবাহমুস্তকয়ে।ঃ পুমানিতি মেদিনী। কৌতেঃ। কু শকে। 

বুন্দে! মাধো ইস্ত্রী মুকুন্দভ্রশিনিধান্তরেধু না ইতি চ মেদিনী। ৯৬ বলিমাম। বল সংবরণে সঞ্চরণে 

চ। মল মল ধারণে । তনু বিস্তারে । বলয়? কণরাগে না কঙ্কণে পুষ্নপুংসকমিতি মেদিনী। মলয়ঃ 

পর্ববতাস্তরে শৈলাংশে দেশ আয়মে হিবৃতায়াং তু যোধিতীতি চ। আজ্ুছাত্তনয়ত শৃমুং হৃতঃ পুত্রঃ 

স্রিম।মিত্যমরঃ | ১** বুহ্রোঃ। বুঞ্জ বরণে | হজাঞ হরণে। আভা।ং কমন হ্যাৎ ॥ যথাক্ুনং যুকছুকবাগমো। 

চ ভবতঃ। কম়নঃ কিন্বুং তিহ গুণ|ভাবাথম্। হিয়তে বিষয়েশিতি হদয়ং অনঃ। ১০১ [মগীভ্যামূ। 

ডুমিঞ গ্রক্ষেণণে । পীঙড পানে । মেরু সুমেরুহেমড্রিঃ। হতামরহ। পীয়তে রস্নিতি পেরুত 
পিবতে?িতি । পা/পানে। হছদ্রচন্দ্রেক্তিমাহ । সংবৎসরবপুরিভাদি। ১০১ জর দয়ঃ। কুপ্রভাযা 1 
নিপ।ত্যন্তে। জনী প্রাদুর্ভাবে নকারস্ত তকার2। জর, স্বন্ধনপ্ধি শ্বঙ্দী তন্তৈব জক্রণ। হতামরঃ 

তন্ত পুর্ধধোক্তস্ত স্বদ্ধস্ত সন্ধী ইত্যর্থঃ | অহ ক্ষেপণে | আশ্থু ব্য।৮ত্ স্ঘাতে চ। অজ অশ্রু 5 

নয়নজলম্। শীওে হঙ্বতং গুগাগমশ্চ । শিশুনা শাকমাত্রেইপি শেভাঞনমহীরহে ইতি মোদনী। 

গুবং তাত্রম । নিম্বঃ। কিম্বম্। ৯৬ স্থ! ধাতুর ্উন্বর অন্বজ ও অবক প্রত্যয় হয় এবং 
থন্থানে ত আদেশ হয়। ক্তগ্বঃ তৃণগুচ্ছ: | ভ্তবকঃ পুষ্পগুচ্চঃ | ৯৭ শা ও শপি ধাতুর 
উত্তর দ ও দন্ প্রতার হয়। শাদঃ জম্বালঃ শম্পম্। শব্দ: । ৯৮ অকাদি টব 
নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অবতীতি মক: | কু ধাতুর উত্তর দ প্রত্যয় এবং মম আগম 
হয়। ঝুন্দ:। ৯৯ বলি, মলি ও তনি ধাতুর উত্তর করন্ প্রত্যয় হয়। বলয়ম 
মলয়ঃ। জ্নয়ঃ | ১০০ বৃ ও হৃ ধাতুর উত্তর কয়ন্ প্রতায় হয় এবং ধাতুস্কানে যথাক্রমে 
যুক্ ও ছক আগম হয়। বৃষয়ঃ আশ্রয়; | হৃদয়মূ। ১০১ মিওপী ধাতুর উত্তর কু 
শরতার হয়। *মেরুঃ।* পেরুঃ পুর্য্য: | বাহুলক স্বন্রবলে পিব ধাতুরও উত্তর রু প্রত্যয় 
হয়। প্সংবৎসরবপুঃ পাকুঃ পেকুরধরসীদিন প্রণীত । ১২ জন্রু প্রতৃতি শব নিপাতলে 



৬২৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

জক্রু। জরুণী। অশ্রু । অশ্রণী। ১০৩ রুশাতিভ্যাং ক্রুন। করুদ্বগভেদঃ | 

শাতয়তীতি শত্রঃ। প্রজ্ঞাদো পাঠাদ্ধন্দত্বম্ । ১০৪ জনিদাচ্যুস্থবৃমদিয়মিন- 
মিভূ-এঞ্ভা ইত্বন্ত্বন্ত্ুরিন্শক্ম্যটডটাটচঃ । জনিত্বৌ মাতা পিতরৌ । 
দাহ: দাহা। চেযৌত্রে। গন্তাগুজঃ ক্ষীণপুণ্যশ্চ। স্যণিঃ অঙ্কুশঃ চন্দরঃ সুয্যে 
বায়ুশ্চ । বুশ; আদ্রকং মুূলকঞ্চ । মতস্যঃ | ঘণ্ডঃ। ডিত্বাটিলোপঃ। নমতীতি 
নটঃ শৈলুষঃ। বিভন্তি ভরটঃ কুলালো ভূতকশ্চ। ১০৫ অন্যেভ্যোহপি 
দুশ্যন্তে । পেত্বমমুতম্। ভূশম্ ॥ ১০৬ কুসেরুস্তোমেদেতাঃ। কুম্ুস্তম্। 

১৩ রশাতি। রু শব্দে। শদ্* শাতনে ণাস্তঃ। কুষ্স।রো রুরুর্নাঙ্কু শঙ্কুশখ্ধররৌহিষা ইত্যমর:। 

রুট $ঙ্গোে সবগেহপি চেতি নেদিশী | ১০৪ ভনিদী। জনী শ্রদুর্ভাবে। ডুদাঁঞ দানে । চু গতৌ। 
বুগধ বরণে । মদী হধে। যন ই্টম অবৈকল্যে। ণম প্রহ্বহে শব্দে চ। ডুভঞ ধারণপোষণয়োঃ। এভো। 

নাতে।| যথাসংখাং নব হ্থাঃ। জনেরিত্মূ। জ্বনেরিডাগমেনাপি জনিত্বেতিরপসিদ্ধাবিক।রোচ্চ।রণ- 

মুস্তরার্থদ। চে্যৌত্র ইতি । ত্বনো শিহ্বাঘদ্ধিঃ। স্থশিরিতি। ক্তিনঃ কিত্বানন গুপঃ। নিত্বস্ত 
আ[হ্াদাত্তার্থম্। হ্খুপিভ্াাং কিদিতি নিগ্রতায়ে ত্বশ্তেদ(তঃ সাধিতঃ। বুশ হতি। শকঃ 

কিন্ত।ন গুণঃ। সত্য হতি। হ্যএ্রত্যয়ে চত্বেণি দক্তয তঃ। অন্তোদ।তোহয়ম্। খতন্প্রীতি শুত্রে 
তু অংছাদাত; সাধিত; | বযণ্তট ইতি । বাহলকান্ধাতাদেঃ বন্য সকারে! ন প্রত্যয়াদে্ডন্ত তু 
প্রয়াদনাভবান্লেৎস'জ্ঞা। শমের্ট ইতি শুতে তূ তালব্যছি; সাধিতঃ। সায়ং সায়ো ভবেৎ কোধঃ 

কেযং বণ্চণ্চ শণ্বর্দিতি দিরূপকো1ষঃ| যণ্ড] বর্বর ইহামরঃ। নটী নলেটাৰধা স্ত্রী স্তাচ্ছৈল্া- 
ণ্ক্লাঃ পুমানিতি মোদনী। নট ভতি । ননমত্ের্ডট। ভরট ইতি। বিভর্বেরটচ। 

১০৫ অন্যেভ্োইপি। ইত্বনাদয়োহন্বষ্তে। পেত্বমিতি। পাপানেহল্মাদিত্ম্। ভূশমিতি। ভৃঞঃ 
শাচ। ১০৬ কুসেঃ। কুস শ্লেধণেহ্কাছুন্ত উম ঈদ ইত এতে প্রতায়াঃ স্থাং। কুস্থন্তং হেমন মহারজনে ন! 

কনওল।নেতি মেদিনী। কুগুমণ আীবজোনেবরোগয়েতঃ ফলপুষ্পয়োক্রিতি চ। কুসীদ জীবনে বৃদ্ধা! 

ক্লীবং ত্রিধু কুসীদকে হাও «৭ উহ সৃত্রে তৃতায়ে হ্র্ঘাি দীধাদিশ্চ তস্ত্রেণোপাত্তঃ। বুষ।কপ্যগ্রীতি 
ত্র হ্ন্থািয়েবেতি বৃত্তিকরহরদত্ত।॥গ্রন্থে৯০ভ ₹ » নির্ঠাতম্ ॥ প।রলৌকিককুসীদমাদদতীন্ত 
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নিদ্ধ হয়। জক্র। জক্রণী। অক্র। অশ্রণী। ১০৩ রুশ ও অতি ধাতুর উত্তর জ্ঞুন্ 

'ধাতায় হয় । রুরুঃ যুগভেদত । শাতসতি এই বিগ্রহে শক্রঃ। প্রজ্ঞাদিগণ মধ্যে পাঠ 

গ্ডে ত্বস্ব হইবে । ১০৪ জনি, দা, চ্য, স্ব, বৃ, মদি, ষমি, নমি ও ভূঞ ধাতুর উত্তর 
যথাক্রমে ইত্বন্, ত্বন্, ত্রন্, ক্লি্. শক্, সত; চড্, অট ও অটচ. প্রত্যয় হয়। যথা, জনিত্বো 
মাতীপতরোৌ । দান্তো দাতা । চোত্বঃ গঞ্ত। অগুজঃ ক্ষীণপুণাশ্চ । স্যণিঃ অস্কুশঃ চন্দ্রঃ 
সুর্য বায়ুশ্চ । বুশ: আদ্রকং মূলকং চ। মবস্তঃ । ষণ্ডঃ। এন্লে ডইৎ প্রুত্যয় হইল 

বলিয়! টির লোপ হইয়াছে । নমতি এই বিগ্রছে নটঃ শৈলুষঃ। ভরটঃ কুলালে। 
ভৃতকশ্চ। ১০৫ অন্তান্ত ধাতুর উগ্তরও এক্প প্রত্যয় হয় দৌখতে পাওয়া সায় ।* পেখ্ং 

অসৃতম্। ভূশম্। ১০৬ কুলি ধাতুর উত্তর উত্ত, উম) হদ ও-ইত প্রত্যয় হম্ন। কুমুস্তম্। 



কদস্তে উপাদয়ঃ। ৬২৯ 

কৃম্থম্। কুসীদম্্। কুসিতে। জনপদ: । ১০৭ পানসিবর্ণসিতণসিতওুলাক্ক,শ- 
চষান্নেহ্বলপল্বলধিষ্জ্যশল্যাঃ। সনোতেরসিপ্রত্যয় উপধাবৃদ্ধিঃ। সাঁনসি- 
হিরণ্যম্ | * বৃঞ্ডো "লুক চ। বর্ণসিজ্ভলম্ । পৃ পর্ণসির্ভজলগৃহম্ ॥ 
তড আঘাতে । তণ্ডুলাঃ। অকি লক্ষণে উশচ। অঙ্ক,শঃ। চষেরা- 
লচ্। চষালো যূপকটকঃ। ইন্লো৷ দৈত্যভেদঃ | পল্বলম্। প্রিধৃষা গ্যঃ। 
খকারম্য ইকার21। ধিষ্ঞাম্ | শলেধ্যঃ। “শল্যং বা পুংসি শঙ্কা” | 
১০৮ মুশক্যবিভ্যঃ র্ুঃ। মুলম্। শক্ুঃ প্রিয়বদে। অম্রো রসঃ। বাুল- 
কাদমেঃ। অজ্পঃ। ১০৯ মাছসিসিভ্যো যঃ। মায়। ছায়া । সম্যম্ | 

স্পা শা পর পর ১ সপ ০ পাও পপ আপ পপ পচ পা (৯ সপ ০ পেস স্পা সা সপপীশাশীশীশপটা ০০০০০ 

শ্রীহধপ্রয়ে।গাত্ব, দীর্ঘাদিরপি। ১০৭ সানসি। সনোতেরসিরিতি । বণু দানে । বৃ মৃক চেতি বৃঞ 
বরণেহস্মাদসিঃ। দশপাদাস্ত সানসিধ্সপীতি পঠিত ধুখেশ মক চ ধণসির্লে। কপালে ইতি ব্যাখা।ভম্। 

যুক্তঞ্চেতৎ। ধণসিং ভুরিধ।য়নমিত্যদিমস্বানুগুণত্।াৎ। পণসিরিতি পু পালনপূরণয়ো রক দসি- 

প্রতায়ো নুকু চ। তওুল! ইতি । উলচ্প্রতায়ো গুমাগমশ্চ। ধাতোঃ ত্রেধা তওডলান্ বিভজেৎ। 
ইহ চিৎ্স্বরঃ। তও্লঃ শ্/।খিহঙ্গে চ ধান্যাদিনিকরে পুমানিতি মেদিনী। অঙ্কশ ইতি। অয়মপপি 
চিৎখরেণাস্তোদত্রঃ। তথ মন্ত্র ॥ দীর্ঘং হাস্কুশং পথেতি । অঙ্গুশোহন্ত্রী স্যণিঃ খ্রিয়ামিতামরঃ | 
চষেরাল ইতি । চষ ভক্ষণে প্রতায়স্বরেণাদ্রাদান্তঃ। উন্লদত্তস্ত অ।লগিতি চিতম।হ। তন্ন। 

চষ!লয়ে অস্বযুপায় প্রতক্ষতি। চযালবন্ুঃ খরনঃ পৃথিন্যামিতাদে। চিৎম্বরদর্শনাৎ। অমরে।ক্তি- 

সছ। চবাল ইতি। ইন্বল ইতি। ইল স্বপ্রপ্রেরণয়োঃ | বলছ গুণাভ।বঃ । উল্্ল! তারক! 

সজভেদে না! দৈত্যমত্গয়েরিভতি মেদিনী। ইন্বগাস্তচ্ছিরোদেশে তারকা নিনসম্তি যা ইতামরঃ। 
প1 পানেহন্াদ্বলচ পুগাগমঃ হৃবতঞ্চ। পিবস্তান্মিন্নিতি পৰলমল্পসরঃ | ইকান্ঃ ইতি । রপরত্বাভাবে। 

গাপ্রত্যয়শ্চেতি বোধাম্। ধিক্যং স্থানে গ্রহে ভেইগৌ উত্যমরঃ॥ ধিষাা শ্সানাগ্রিপগ্যতহ খক্ষ 

শক্তৌ চেতি মেদিনী। শলে:। শল গতো। শলাস্ক ন প্রিয়াং শঙ্ষৌ ক্রীবং ক্ষ্েড়েমু তে।মরে 

মদনদ্রখাবিধোর্েতি মেদিনী। ১*৮ মুশাঁক। মুড বন্ধনে । শকৃন* শন্তৌ। অবি শব্দে। মুলং 

শিফাদয১। মুলং বিত্া।ভ্তকে ইতি মেদিশী । শরুঃ প্রিয়ংবদে ইতি বিশেষানিদ্েইমরঃ | 

অম রোগে চুরাদিণ্যন্তঃ । বাহুলকাদেবে।পধাত্বশ্বঃ । অন্ব। রসবিশেষে হ্যাদন্বা। চাঙ্গেরি- 

কৌবধাবিতি মেদ্িনী। ১০৯ মাছ । মা সানে। ছে! ছেদনে। যস ন্বপ্রে। মায়] স্ত।চ্ছাগরী- 

কুহ্মঘ্। কুলীদম্। কুসিতঃ জনপদঃ | ১০৭ সানলি, বর্ণসি, তর্ণসি, তুল, অধুশ, 
চাল, ইন্বল, পন্বল, ধিষঃ্য, শলা, এই কল্পটা পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। সন ধাতুরু 
উত্তর অসি প্রত্যয় হইলে উপধার বুদ্ধি হয়। সানসিঃ হিরণ্যম্। বুঞ ধাতুর উত্তর 
অসি. প্রত্যয়ও নুকৃ আগম হয়। বর্ণসিঃ জলম্। পু ধাতুর উত্তর অসি প্রত্যয় হর়্'। 
পর্ণসিচ জলগৃহম্। তগ্ুলাঃ। লক্ষণার্থক অকি ধাতুর উত্তর উশচ্ প্রত্যয়* হয়। 
অন্কুশ:। ওদুষ ধাতুর উত্তর আলচ্ প্রত্যয় হয়। চষালঃ যুপকটকঃ। ইন্বলঃ 
দৈতাতেদঃ। পন্লম্। ধৃষধাতুর উত্তর ণ্াপ্রত্যয় এবং খকারের স্থানে ইকার হুয়। 
বিকঝ্যম্? শব্ধাতুর উত্তর ঘ প্রত্যয় হয়। শল্যং বা পুংসি শঙ্কুর্না। ১০৮ মুখ শকি ও 

অৰ ধাতুর উত্তর ক্র প্রত্যয় হয় 1 খলম্। শক প্রিয়ংবদঃ৫ অন্বঃ রসঃ। অঙ্গ 



৬৩০ সিদ্ধাস্তকৌ মুদী । 

রাহুলকাৎত স্থুনোতেঃ। “সব্যং দক্ষিণবাময়ো:৮। ১১০ জনের্যক্ | তে বিভভাষা। 
অন্যং যুদ্ধম্ । জায়া ভাধ্যা। ১১১ অদ্স্যাদয়শ্চ। যগন্তা নিপাত্যান্তে। 
হন্তে্যক্ অডাগমঃ উপধালোপশ্চ। অস্ব্যা মাহেয়ী ।' অদ্থ্যঃ 'প্রজাপতিঃ | 
কনী দীপ্ত । কন্যা। ববয়োরৈক্যম্ ॥ বন্ধ্যা । ১১২ স্ামদিপদ্যর্তিপূশ- 
কিভ্যে। বনিপ্ 1 সাবা রসিকঃ। মদ্বা শিবঃ। পদ্বা পন্থাঃ। 
অর্ববা তুরঙগমগ্যয়োঃ 1 পর্বঃ শ্রস্থঃ প্রস্তাবশ্চ । শঙ্কা হস্তী। ভীপ্ রেফৌ । 
শকরী অঙ্গুলিঃ। ১১৩ শীঙ্ক্রুশিরুহিজিক্ষিস্যধূভ্যঃ কনিপ্। শীবা অজগরঃ। 

বুদ্ধোন্মায়ং গীতান্বরেহহুরে ইতি মেদিনী। ছায়। হ্যাদাতপাভাবে প্রতিবিম্বার্যেধিতোঃ। পাল- 

নোৎকোচয়ো: কান্তিসচ্ছেভাপড্ক্তিধু স্রিয়ামিতি নিশ্বমেদিন্ো ॥ বুক্ষাদীনাং ফলং শগ্তমিতা- 
মরঃ। মনোতেরিতি যুঞ্ অভিষবে | সব্যং বামে প্রতীপে মেদিনী। ১১* জনে: । জন জননে। যকঃ 
কিত্বমুনধরার্থম। জন্যং হট্টপরীবাদে সঙ্গ্রামে চ নপুংসকস্। জন্য। মাতৃবয়স্তাযাং জন্যঃ হ্তাজ্জনকে 
পুমান ত্রিযুৎপাদাজনিযোশ্েনসোঢ।ক্ষাতিভূতায়োঃ শ্রিষ্ধে ইতি মোদনী। আআত্বগক্ষে রূাপমাহ। 
জাথেতি। ১১ অপ্রাদয়শ্চ। অন্রাইতি। ষকঃ কিন্বু।দ্গম হনেতুযপধালোপে হে। হস্তেরিতি কুত্বেন 

হম্ত ঘঃ। ক্ডাগমমনুন্থা নঞপুপাদ্ধন্েষগিতান্ে। অদস্রোতি। ক্রিয়াং ট।প্ মাহেয়ী সৌরভেক়ী 
গৌকুশ্র। মাতা চ শূঙ্গিণা। অদদুম্যপ্সা! রোছিণী শ্তাদিত্যমর।  সম্পূর্ণাদ্ধ।ঞেো। যক আতে! 
লোপশ্চ। সন্ধ,। পিতৃপ্রন্ত নদ।ন্তরয়োধুগসান্ধঘিতি যেদিনী। কন্যা কুমারিকা গৌধ্োরোধধীরা- 

শিভেদয়োরিতি বিশ্বমেদিগ্ঠো । বন্ধ্যেতি। বন্ধ বন্ধনে সন্গাস্্কলবুক্ষাদৌ স্ত্িয।ং জ্ঞাদপ্রজ- 
্্রিপ্লামিতি মেদদিনী। » কৌতেবাতিড়ক । কৃভামিত্যুজ্জলদত্বঃ । যতে। নাব ইত্যাছাদাত্তঃ। ঘযক্ 

প্রতায়ান্তোহয়মন্তি দাত: ! ইতান্যে ইতি । নিবাতে বাতত্রাণে ইতি সুত্রে বৃত্তি । ভিত্বাউলোপে 
সতি কিৎকরণং বার্ধং শ্ঞাদিতি গুণপ্রতিষেধার্থাৎ ককারাড্ডকারস্টেত্ং নেতি তত্ৈৰ হরদত্ত: | 

এবং স্কিতেহগ্াদয়ো যগন্ত। ইতি প্রায়োবাধং | ১১- আ্ামদি। কা শৌচে। মদী হর্ষে। পদ গ্রতো। 

খগতো।। পূ পালনপুরণয়েঃ। শক্ল্ শক্ত । অর্পবা তুরঙ্গমে পু'সি কুৎ্সিতে বাচালিঙ্গক ইতি মেদিনী। 
পূর্ব লী বং সহ গ্রন্থে প্রস্তাবে লক্ষণান্তরে দর্শপ্রতিপদোঃ সন্ষৌ বিধুবৎ প্রভৃতিধাগীতি চ ডীব্রাবিতি। 

বনে। র চেতানেন অঙ্গুলিরতি। এতচ্চারোহতং দশতং শক্ুরীর্মমেতাযাদিমন্ত্রবাখ্যায়াং স্পষ্টম্। শক্ষপী 
ছন্দসাং ভেদে নদীমেথলযোরপীতি মেদিনী। ১১৩ শীঙ্। শীঙ্স্বপ্লে। জুশ আহ্বানে রোদনে চ। রুহ 

ধাতুর উত্তরও ক্ল প্রতায় হয়। অন্নঃ। ১৯ মা, ছ! ও সসি ধাতুর উত্তর ঘ প্রত্যয় 
শহয়। মায়া । ছায়া । সম্তম্। সুধাতুর উত্তর য প্রত্যয় হয়। সব্যং দক্ষিণ বাময়োঃ৭ 

১১৩ জনি ধাতুর উত্তর-ষক্ প্রতায় হয়। জন্যং যদ্ধম্। জায়] ভার্ধা। | ১১১ যক্ প্রতায়াস্ত 
অদ্রযাদি শব্ধ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। হন ধাতুব উত্তর যক্ প্রতায়, অড়াগম ও উপধার 
লোপ“ হয়। অস্সা! মাহেরী । অক্গযঃ প্রজাপতিঃ। কন্তা। বন্ধাঁ। ১১? শ্গা, 
মি, পদি, অর্তি, পূ ও শকি ধাতুর উত্তর বনিপ প্রতায় হয়। ন্নাবা রসিরঃ। মহ! 
শিবঃ। পদ্ব। পশ্থাঃ॥ অর্ব। তুরঙ্গঃ গর্হা। পর্বঃ গ্রন্থঃ প্রস্তাবঃ। শক্কাহস্তী। শক 

ধাতুর উত্তর বলিপ্ প্রতার়, স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ এবং র আগম হয়। শকরী অন্কুলিঃ। ১১৬ 
শীঙ্, কুশি, রুহি, কি, ক্ষি, স্য ও স্ব ধাতুর উত্তর 'কনিপ্ গরত্যয় হয়। শীবা অজগরঃ। 



কৃদন্তে উপাদয়:। ৬৩১ 

ক্রশ্বা *শৃগালঃ। রুহবা বৃক্ষঃ। জিত্বা জেতা। ক্ষিত্বা বায়ুঃ। স্বত্ব 
প্রজাপতি । ধৃত্বা বিষুঃ । ১১৪ ধ্যাপ্যোঃ সম্প্রসারণঞ্চ । ধীব! কম্মকরঃ | 
পীবা ঈুলঃ ।.১১৫ অদের্ধ চ। অধবা । ১১৬ প্র ঈরশদোস্তট চ। প্রেত প্রশত্বা 
চসাগরঃ | প্রের্বরী প্রশত্বরী চ নদী। ১১৭ সর্ববধাতুত্য ইন্। পচিরগ্রিঃ। 
তুডিঃ। তুণ্ডিঃ। বলিঃ। বটিঃ। যজিঃ। দেবযজিঃ। কাশত ইতি 
কাশি; । যতিঃ। মল্লিঃ। মলী। কেলিঃ। মসী পরিণামে । মসিঃ। 
বাছুলকাদগ্ডণঃ। কোটিঃ । হেলিঃ | বোধিঃ | নন্দিঃ। কলিঃ। ১১৮ হৃপি(ষি- 
রুহিবৃতিবির্দি ছিদ্িকীর্তিভ্যশ্চ । “হরির্বিবষ্ঞাবহাবিক্দে ভেকে সিংহে হয়ে 

সপ পরা 

বীজজন্মনি প্রাছুর্ভবে চ। জিজয়ে। ক্ষি নিবাসগত্যোত। শু গতো।। ধু ধারণে । ১১৪ ধ্য।াপো2। 
ধ্যৈ চিন্ত।য়াং । পোঙ বৃদ্ধবাভ্যাং ক্কনিপ্ শ্যাৎ সম্প্রসারণ । ধাতোহল ইতি দীর্ঘঃ। 

১১৫ অদঃ। অপ ভক্ষণেহস্ম।ৎ ক্নিপ, ধকারশ্চান্ত।দেশঃ। অধব মার্গঃ। ১১৬ প্রঈীরহ। 
ঈর গতে।। শতল শাতনে আ্যাং প্রপূর্গাভ্যাং কনিপ্ স্যাত্ত্ত তুডাগমশ্চ। প্রেহ্বরীতি শ্রিয়াম্। 
বনে! র চেতি ডীপ্ রঃ। ১১৭ সর্বাধাতুত্া ইন্। ডুপচষ্ পাকে । তোড়নে তুডি। তোডনং 
দারণং হিংসনঞ্ঃ। বল মধ্ধরণে। বট বেই্নে। যজ দেবপুজাদৌ ক।শু দীপ্ডো। যতী প্রযত্বে। 
যতিঃ স্ত্রী প|ঠবিচ্ছেদে নিকারয়তিনোঃ পুঅ।নিতি মেদিনী। মল মল্প ধারণে । কেলু চলনে 
ভাদিং। কেলৌ বিলামে কণডাদিঃ। কিল। শ্বেতাক্রীড়নয়োস্তদ দি | কুট কৌটলো। হিল 

ভ/বকরণে। বুধ অবগমনে। টুনদি সনৃদ্ধৌ । কল শব্দসংখা।নয়ে।: | গাস্কুট।দিভ্য ইতি ডিত্ব।দ্গুণ!- 
*াবমাশঙ্কা।হ। বাহুলকাদিতি। কোটিঃ স্ত্রী ধমুষোহগ্রেহশ্রো সংখ্যাভেদপ্রকর্ষয়োরিতি মেদিনী। 

বোধিঃ পুংসি সমাধেশ্চ ভেদে পিশ্ললপাদপে ইতি চ। নন্দি্দঙার্শ আনন্েত্্রী নন্দিকেশ্বরে পুমা- 
নিতি চ। ইহ ইন্ত্রিতাব সুত্র সর্ববধাতুত্য ইতি তু প্রক্ষিপ্তং ব্যর্থঞ্ এবং সর্তবধাতুভ)ইন্নিত্যাদাবপি 
বোধামিত্যাহ: | ১১৮ হৃপিষ। হা হরণে । পিষ্লু সঞ্চ,রপনে। রুহ বীঙ্গজন্মনি প্রাছুরভাবে চ। বৃতু 
বঙঁনে বতিদ্দীপোপকরণম্। বিদ সত্তায়াম্। বিদ্যতে পুণামন্তামিতি বেপিঃ পরিষ্কত। ভূমিঃ ॥ ছিদিরু। 

দ্বেধকরণে। কৃত সংশব্দনে । হস্তেঃ কীতয়তেশ্চাচ ঈরিতি প্রাপ্তে ইতরেবাং তু ইগুপধাদিতি কগ্রতায়ে 

প্রাপ্তে বচনমিদষ্। যমানিলেন্ত্রন্দ্রাক বিষ্ুসিংহাংশুবাজিধু শুক।হপিকভেকেধু হুরির্ণা কপিলে 

ক্রুশ্বা শুগালঃ ৷ রুহবা বৃক্ষঃ। জিত্বা জেত।। ক্ষিত্বা বাযুঃ। স্বত্ব! প্রজাপতিঃ। ধৃত্ব। 

বিষণ: । ১১৪ ধ্যৈ'ও প্যৈ ধাতুর উত্তর কনিপ্ প্রতায় হয় এবং সম্প্রসারণ হয়। ধীবা 
কর্করঃ। পীব! স্থলঃ | ১১৫ অদ ধাতুর উত্তর কনিপ্ প্রতায় হয় এবং দস্থানে ধূ. 

আদেশ হয়। অধ্বা। ১১৬ প্রপূর্র্বক ঈর ও শদ ধাতুর উত্তর, কনিপ্ প্রতায় হয় ও 
তুট আগম হয়। প্রেত্ব1 প্রশত্ব। চ সাগরঃ | প্রেত্বরী প্রশত্বরী চ নদী। ১৫৭ 
সর্বব ধাড়ুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়। পচিঃ অগ্রিঃ। তুড়িঃ। তুপ্ডিঃ। বলিঃ। কটি: । 
দেবযজিং 1১, কাশিঃ ॥ যতিঃ।॥ মল্লিঃ । মলী। কেলিং। মসী ধাতু পরিণাম বুঝায় । 
মসিঃ 1? বাছলকবলে ধাতুর গুণ হয়। কোটি । হেলিং। বোধিঃ। নদ্দিঃং। কলি: 
১$৮ হৃঃ পিশ্লি, রুহি, বৃতি, বিদি, ছিদি ও কীর্তি ধাতুর উত্তর ইন্ গ্রতায়, হয়। 

হরিরবিষবহাবিষ্রে ভেকে সিছে হয়ে রবী । চন্দ্র কীলে প্রব্ঙ্গ চ যমে বাতে চ 
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রবৌ। চন্দে কীরে প্রবঙ্গে চ যমে বাতে চ কীর্তিতঃ৮। পেধিধরজম্ 
রোহির্ববৃতী । বর্তিঃ। বেদিঃ। ছদিশ্ছেত্তা। কীর্ভিঃ। ১১৯ ইশুপধা, 
কিও। কুষিঃ। খাবিঃ। শুবধিঃ। লিপিঃ। নাহুলকাদত্বে চিবিঃ 
তুল নিক্র্বে। তুলিঃ। তুলী কুঙ্চিক1। ১২০ ভ্রমেঃ সম্প্রসারণঞ্চ। ভূমি 
বর্বাতঃ॥ বানভলকাদ ভ্রমিঃ। ১২১ ক্রুমি তমিশতিস্যন্তামতঃ ইচ্চ । ক্রিমিঃ 
সম্পসারণনববুনডে ক্রমিরপি । তিমির্মানশ্যাভেদঃ | শিশ্তিশ্েচকশুরুয়োঃ 

স্ত্তিঃ সমুদ্রঃ। ১২২ মনেরুচ্চ। মুনিঃ। ১২৩ বনের্ববলিশ্চাহিরণ্যে । বণি: 
সৌত্রঃ। অন্য বলিরাদেশঃ। “করোপহারয়োঃ পুংসি বলিঃ প্রাণ্যঙ্গকে 

ভিতিত্যমরঃ। বন্তিরিমজনিম্মটণে নয়নাগ্রীনলেখয়োঃ । গাবানুলেপনী দীপদশাদীপেমু যোঁধিতীডি 

মেদিনী। বেদি: হান্সওাল পুমান্ প্রিয়ামঙ্গুলিখুদ্রায়।ং গ্তাৎ পরিদ্ষুতভূতলে ইতি চ। কীর্তি: প্রমাদ, 
যশসোর্বিক।রে কর্দমেশপি চেতি বিশ্বঃ। ১১৯ ইপ্পধাৎ। কুঁধ বিলেগনে । খমী গতো। শুচ শোকে 

লিপ উপদেহে। ইতাদেরিগুপধাদ্ধাতোরিন্ স্তাৎ সচকিৎ। কেচিত্ত, ইগুপধাৎ কিরিতি পঠিত্ব 
ইপোশপবাদঃ কিপ্রতায় ইতি বাচপ্রাঃ তন্ন । প্রত্যয়স্বরেণ খষা।দীন।মন্তোদ1ততাপত্তেঃ । ন চেষ্টা 

পত্িঃ। আঅগগ্রঃ পূর্বেবভিঃ খষিভিঃ খধির্রিপ্রঃ শুটিঃ কবিরিত্যাদৌ খধি শ্চিপ্রভৃতীনামাছাদাত্তত্বদর্শনাৎ। 
ন্ চৈবমক্ষিদ্ীদীবাঃ কৃষিমিৎ কৃষন্যেত্যতদৌ কৃধিশবস্্যাস্তোদত্তত। ন সিদ্ধোদ্িতি বাচাম্। 

ইক্ কুষ্যাদিভ্য ইতীক্প্রতায়ে সমস্ত দান্রহসিদ্ধে: । খধির্ষধেদে বলিষ্ঠাদে। দীধিতৌ৷ চ পুমানয়মিতি 
মেদিনী। শুচিগ্রীক্ষাগ্রিশঙ্গারেধায!"ঢ শুদ্ধমন্ত্রিণি ইতি চ। ১২* ভ্রমেং। ভ্রমু অননস্থানেহস্মাদিন্ 
গ্যাৎ সচকিৎ সম্প্রসারণঞ । ভমিং বিদায় বসবে! পুষপ্রীতি মন্ধে ভ্মং ভ্রমণশীলং দরিদ্রং জনমিতি 

বেদত।ষাম্। ১২১ ক্রমি! ক্রমু পাদনক্ষেপে। তমু কাঙ্ায়াম। শতিস্তভো সেতো । এতা ইন্ 
গযৎসচকিৎ। উষামত একারাদেশশ্চ। ক্রিষিঃ ক্ষুপ্রজস্থঃ কুমির্ণ ক্রিমিবৎ কীটে লাক্ষায়ং ক্রিমিলে 

থরে ইতি বিশ্বমেদিন্যো। । পারত" পারদং বাঁশ! বাসরং জ্রিমিবৎ কুমিরিতি দ্বিরপকোষঃ। তিমি- 

রিতি। অন্তি মৎস্তন্তিমির্নাম তথ চাস্তি তিমিংগিলং। তিমিংগিলগিলোহপান্তি তরিগলোহপ্যন্তে 
লঙ্্পেতি রামায়ণে সপ্ধমে কাঁতে রাসবাক্যম । ফেচিত্ততদিগলোপ্যন্তি রাঘব্েতি পঠিত! 
রাঘবন্প্রতি লক্্রণবাকামিত্যাহঃ। শিতিঃ কৃষ্ণে সিতে ভূঙ্জে ইতি বিশ্ব: । শিতিভূর্স্জে না সিতা- 
সিতক্লোঃ স্্রিধিতি মেদিনী। ১২২ মনেঃ। মন জ্ঞানেহল্ম দিন্ প্তাৎ সচকিৎ। অকারহ্যোকারাদেশশ্চ 

ভাৎ। মন্কতে জানাতীতি মুনিং। মুনি: পুমান্ বশিষ্ঠাদে। বঙ্গসেনতরে) জিনে ইতি মেদিনী। 

, কীত্তিতঃ । পেষিঃ বভ্রম্॥ রোহিঃ ব্রতী । বর্তিঃ। বেদি: । ছদিঃ ছেত্ী। কীর্তি । 
১১৯ ইক্ উপধ ধাতুর্ উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয় এবং উহ1 কিৎসংজ্ঞক হয়। কৃষি: । 
আধ | গুধিঃ। লিপিঃ। বাহুলকবলে প স্থানে বকার হইবে। লিবিং। 
তুল শাতু নিষ্র্ষে। তুলিঃ। তুলী কৃুর্চিকা। ১২০ ভ্রমি ধাতুর উত্তর ইন্, প্রত্যয় 
হয় এবং সম্প্রসারণ হয়। ভূমিং বাতঃ । বাহুলকবলে ভ্রমিঃ। ১২১ ক্রুমি, তমি, 
শতি ও স্তম্ত ধ্বতুর উত্তর ইন্ প্রন্ত্যয় হয় এবং ধাতুর পূর্ব অকারের স্কানে ইকার 
হয়।.ক্রিমিঃ। সম্প্রসারণ হইয়া কূমিঃ পদও নিদ্ধ হয়। তিমি অত্স্তবিশ্রেষঃ।. শিতিঃ 
কষ ও শুরু । ভ্িস্তিঃ সমুদ্রঃ। ১২২ মন ধাতুর উত্তর ইন প্রচ্যর হয় এবং অকাঁরের, 
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সতিয়ঠম্ণ।, হিরণ্যে তু বিঃ স্তবর্ণম্। ১২৪ বসিবপিষজিরাজিব্রাজিসদিহনি- 
বাশিবাদিবারিভ্য ইএই। “বাঁসিশ্ছেদনবস্তরনি” | বাপিঃ বাগী। যাজিরষ্টা। 
রাতি রাজী | ব্লীজির্বাতালিঃ। সাদিঃ সারখিঃ। “নিঘাতিকেণেহ- 
ঘাতিনি” । বাশিরগ্লিঃ। বাদিরপিদধান। বারিগগজবন্ধনী। জলেতু 
ক্রীবম। বাঁভলকাদ্ “বারিঃ পথিকসংহত্ো” । ১২৫ নহে! ভশ্চ | “নাভিঃ স্যাৎ 
ক্ষত্রিয়ে পুংসি প্রাণ্যঙ্গে তু স্ত্রিযাং” পুংস্তপীতি কেচিৎ। ১২৬ কুষেবৃতদ্ধি- 
শছন্দসি | কার্ধিঃ ৷ ১২৭ শ্রাঃ শকুন | শারিঃ। শারিকা। ১২৮ কৃঞ৫ উদীচাং 

বর্ণ । অন্মাদিন স্তাৎ সচকিৎ। ১২৯ নপি। বসনিলাসে। ডবপৃশীজমন্বানে। যজ দেবপুজ।দৌ | 
রাজ দীপ্তোৌ। ত্র গতোৌ | মূদন বিশ (1 । হূশ হিংসাগতো 12 বাশু একে । খদ ব্যক্তায়াং বাচ গ্যন্তহ | 

বুঞ্চ বরণে ণান্তঃ। বাপসিশিতি দন্তাসকারবান সঞ্জেহঠমন্ত্র ভালবশকারব।ন । বাঙাদীনামিব 

করখনাং কতৃীযাপাধাহানযমাদতি বৈশেষিকাত। ব্তর্থমতাত্র শেোরিতি সলোপঃ প্রাপ্জেতী।তি 

ভষম্। ব।শিরুদকাধার: | সাপা পঙলিদ্ধা। বাসি স্ত্রী পঞতুজ্িরেথয়েরিতি মেদিনা। ইহ 

বাদীতি ণান্তনির্দেশেহপি বাদলকাদণানু।দপি ইক তথা চ ভুব।দিশ্ছনে শদশ্বীতি বাদয়ে। বাচকা। 
ইতি ম্তাসকারাদয:ঃ। বারি” স্মৃত সবঙ্গগাং এারি ভীভেবনারয়েত। নারী ঘটা ভবদ্ধন্ে(রিতি 

বিশ্ব; | হৃএ হবণেহস্মদিণহ। হারি: পথিকসন্তানদতাধিভঙ্গয়ো? শ্িয়ামিতি মেদিনী। ১২৭ নহহ। 

ণহ বন্ধনেগ্মাদি'গত শ্াাৎ ভিশ্টান্তাদেশত | জিয়।দিতি । লিজঞ্গুশসনে  প্রিয়মিত)/ধিকারে 

নাঙরক্ষত্রিয়ে ইতি শ্রবিতহ্াদিতি ভাব । পুংস্তগাতি । তা চ মেদিনী। লাভিশ্ুখানুপে 
ক্রমধাক্ষতিয়য়োঃ পুমান। হ্বয়োঃ প্রাণিপ্রচীকে শ্যাৎ বিপু কন্তুরিক।সদে ইতি । ভ।রবিশ্চ 
'বুংপি প্রাধুছ্ক্জ | “সমুচ্ছরসৎ পঙ্কজকোশকে।মলৈর'গাহিতশীণুপশীবিনাভিভিরিজ্ি (ক)। ১২৬ কমে? । 

রুষ বিলেখনেহস্ম।দি ?% বুদ্ধিশ্ হকো। গুণররদ্ধা ইতীকঃ স্থানে এব বুদ্ধিরিতাদাতরতি ক।ধিরিতি। 
ভ।বায়া” তু কৃষিরিতোব | শ্রঃ। ১২৭ শ হিংসায়ানস্মাচ্ছকুনো। বাচে] ইহ স্তাৎ। 'শারিন। খোপকরণে 

স্থানে উকার হয় । মুনিও | ১২৩ স্ত্রজ বর্ণি ধাতুর উত্তর হিবণাভিনাথে ইন প্রত্যয় হয় 

এবং পাতু স্থানে বলি আদেশ হয়। “করোপহারয়োহ পুংসি বলি প্রাণাঙ্গকে প্রিয়াম্ত ॥ 

হিরণ্যার্থে বলি আদেশ হয় না। বর্ণিঃ স্ুবর্ণম্॥ ১২৪ বসি, বাপ, যাঁজ, রাজি 
ব্রজি, সদি, হনি, বাঁশি, বাদি ও বারি ধাভুর উত্তর ইঞ্ প্রতায় হয়। বাসিঃ 
ছেদঞবস্ত। বাপিঃ বাপী। যাজিঃ যষ্টা। রাজি রাজী। ত্রাজিঃ বাতালিঃ। 
সাদিঃ সারথিঃ। নিঘাতিঃ লোহঘাতী। বাশি: অগ্রিঃ। বার্দিঃ বিদান্। বাঁরিঃ, 

গজবন্ধনী। জল বুঝাইলে বারি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়। বাহুলক স্থুত্র বলে বারিঃ 

অর্থাৎ পগিকসংহতি বুঝাইতেছে। ১২৫ নহ ধাতুব উন্ভর ই প্রত্যয় হয় এবং হ স্থানে 
ভ আদেশ হয়। নাভিঃ শ্াৎ ক্ষত্রিয়ে পুংসি প্রাণঙ্গে তুক্মিয়াং পুংসি । ১২৬ এবিদে 
কষ ধার উত্তর ইএ প্রত্যর হয় এবং খকাগের বৃদ্ধি হয়। কার্যঃ। ১২৭ শকুনি অর্থ 

(ক) যন্ধা ভারবিপ্রয়োগে সামান্তে নপুংসকত্ং পদপংস্কারতা। চাভ্যুপগম্যতে তথ। ৮ লিঙ্গাগু- 
রা রর 
শাসনহতো নাভি ক্ষত্রিয় ছুতি সুমুত্র এব বুক্ষ!তে । ইত্যধিকঃ কচিৎ পাঠ:। 

ক (৮৯) 



৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

কারুযু । কারিঃ শিল্পী । ১২৯ জনিঘপিভ্যামিণ। জনির্জননমূ | দ্বাসি- 
ভক্ষ্যমগ্িশ্চ । ১৩০ অজ্যতিত্যাঞ্চ। আজিঃ সংগ্রামঃ। আতিঃ পক্ষী । 
১৩১ পাদে চ। পদাজিঃ। পদাতিঃ। ১৩২ অশিপণায্যে রুডায়লুকে চ। 

অশে রুট ॥ রাশি: পুঞ্জঃ। পণায়তেরায়ো লুক্ । পাণিঃ করঃ। ১৩৩ 
বাভেডিচ্চ। বিঃ পক্ষী। স্ত্িয়াং বাত্যপি। ১৩৪ প্রে হরতেঃ কুপে। প্রহিঃ 
কুপঃ। ১৩৫ নৌ ব্যো যলোপণ পুর্ববস্য চ দীর্ঘঃ। ব্যেঞ ইণ্ স্যাৎ যলোপশ্চ 
নেদীঘঃ। নীবিঃ। নীবী বন্তগ্রন্থৌ মুলধনে চ। ১৩৬ সমানে খ্যঃ স 

স্্িয়ং শকুণিকান্তরে । যুদ্ধর্থগজপধ্যাণে বাশহারাস্তরেহপি চেতি মেদিনী। ফপিলকাি 

তাল্লতবমূ। শ[লিস্ত কলমাদৌ 5 গঞ্গমার্জারকে পুম্নশিতি মেদিনী। ১৯৯ জন। জনী প্রাদুভাবে। 

খস্ল অদনে। আত্যমিণ জনিবধো[শ্চেতি ইণ বুদ্ধিপ্রতিষেধঃ। জশিরিতি স্ত্রীলিঙ্গমূ। কৃ 

দ্িক।র।(দতি পণ্ষে ডীষ। জী সীনপ্তিনী ব:পাক্রৎপন্তাবৌবধীভিদীতি মেদ্িনী। ১৩* অলি। 
অজ গতিক্ষেপথযোঃ । অত সাতত্যগমনে। লস হলক।দজেব্বাভ।বে। ন। ১৩১ পার্দে চোপপদে 
অঞ্জাতিভ্যা11 পাদত্য পদ।জ্যতিগোপহুতেখি ৩ পদ্দ।দেশঃ॥ পদজিঃ প।দচারী। পদাতি- 

পতিপদগপদ।ভিবপর্দ।জয়ত। পদগণ্ট পথিকশ্চে” মর১। ১৩২ অশিপণাষে]ঃ । অশিশ্চ পণাকিশ্চ 

অশিপণায়ী ওয়েরিভি বিশ্রীহঃ। অশু ব্যাণ্ডে!। পণ ব্যবহারে । আয়প্রত্যয়াস্ত; আভ্যামিণ 
ও।দনয়েধখক্রনং কুডায়প্রতায়লুকৌ চ ভবনহঃ। রাশিশ্ছেষ।দিপুর্নয়েরিতি মেদিনী। ১৩৩ ব! 
গতিগঙ্গনয়োরস্ম। দিণ্ সৎ ডিত্বা(উলে।পঃ। ৩৪ শ্রে। ন্বপুর্ববদ্ধয়তেঃ কুপে বাচো ইণ,। পুংস্েবান্ধুঃ 

প্রহিং কূপ উদপ।নস্ত পুণ্স বেতামরঃ1 ১৩৫ নৌ। বেঞু সংবরণে। গর] কটাবপ্রবদ্ধেঘপি নীবী পরি- 
পণেইপি চেত্যমরঃ।” পর্িপণে মুলধনম্। ১৩৬ সমানে। খা! প্রকথনে। ইণ. স্তাদিতি। যত্তজ্ভ্বল- 

বুঝাইলে শু ধাতুর উত্তর ইএঃ প্রত্যয় হয় এবং বৃদ্ধি হয়। শারি:। শারিক|। 
১২৮ কারু অর্থাৎ শিলী অর্থ বুঝাইলে কঞ ধাতুর উত্তর ইঞ প্রত্যয় ও বুদ্ধি হয়। 
কারিঃ শিলী। ১২৯ জন ও ঘসি ধাতুর উত্তর ইণ্ প্রতায় হয়। জনিঃ জননম্। 
ঘাসিঃ ভক্ষ্যং অগ্নিঃ । ১৩০ অজি ও অতি ধাতুর উত্তর ইণ্ প্রত্যয় ভয় এবং পুর্ব স্বর 

বুদ্ধি হয়। আজি; সংগ্রামঃ়। আতিঃ পক্ষী । ১৩১ পাদ শবপূর্ধক অজ ও তি 
' ধাতুর উত্তর ইণ্ প্রতায় হয়। পদ:জিঃ। পদাতিঃ। ১৩২ অশি ও পণায় 
ধাতুর উত্তর ইণ্ প্রশ্যয় এবং অশ পাত 7 অকার স্থানে রও পণায় ধাতুর আয়- 
তাঁগের লুক্ হম | রাশিঃ পুঞ্জঃ। পাণিং করঃ। ১৩৩ বা ধাতুর উত্তর ইণ্ প্রত্যয় 

হয় «বং ভিৎ প্রতায় হয়। বিঃ পক্ষা। স্ত্রীলিঙ্গে বী। ১৩৪ কৃপ বুঝাইলে 
প্রপূর্বক হৃ পাঙুর উদ্ভর ডিৎ প্রতায হয়। প্রহিঃ কুপঃ। ১৩৫ নিপুর্্বক 
ব্যেঞ্ ধাঁতুর উত্তর ইণ্ প্রত্যয় হয় এবং যকারের [লাগ হয় ও নির ইকারের দীর্ঘ হয়। 
নীবি:। নীবী বস্্রগ্রন্থী মূলপনে চ। ১০৩ সমান শব্দপুর্বক খ্যা ধাতুর উন্তুর্ 
ইণ্ প্রত্যয় হয়। ও প্রত্যয় ডিৎসংজ্ঞব হয়.।.:.যকাণশর লোপ হয় এবং সমানশব্জ 



কৃদস্তে উণাদয়ঃ। ৬৩৫ 

চৌদ্রার্তঃ! সমানশবে উপপদে খ্যা ইত্যন্মাদিণ স্যা স চ ডিঙ্চ 
যলোপশ্চ সমানস্য তৃদান্ডঃ স ইত্যাদেশশ্চ। সমানং খ্যায়তে জনৈরিতি 
সখীঁ। ১৩৭ আডি ,শ্রিহনিভ্যাং হন্ষশ্চ। ইণ্ স্যাৎ সচ ডিশ। আতে। 
হুম্বশ্চ। “ক্্িয়ঃ পাল্যশ্রিকোটয়2৮। “সর্পে বৃত্রান্তব্রেহপ্যহিঃ”। ১৩৮ অচ ইঃ। 

রবিঃ। পবিঃ। তরিঃ। কবিঃ। অরিঃ। অলিঃ। ১৩১৯ খনিকয্যজাসিনসিব- 
নিসনিধবনিগ্রন্থিচলিভ্যশ্চ । খনিঃ । কষিভিংলহ। আজি? । অসিঃ। 

বসির্ববস্ত্রম্। বনিরগ্নিঃ | সনির্ভক্তির্দানঞ্চ | পবনিঃ | গ্রন্থিঃ। চলিঃ পশুঃ 

দত্েনোক্রমিএঃ শ্যাৎ স চেদাত্ত উতি। তন্ন! সগ্গিহিতেণ জনিঘসিভ্যামিণ ইতানেন বপিষ- 
জীতা।দিন] বিহিতত্তেঞে] বিচ্ছি্নহাৎ। যদপি তেনৈৰব নৌ বা ইঠি পুর্গগত্রে উক্তমিঞজান 
বর্ততে নত্বিণ। উন্ভরম্তরে উদ্াাক্ব্চনাৎ জ্াপক।দিতি তদপি ন। স চেদাত্ত ইতি হিনায়ং 

ধাতে(: পরত বিহিতং প্রত্যয়ং নিদ্দেছুং তচ্ছব্দ? কিন্তু সমানশব্দস্স শ্বানে বিধীয়মানমাদেশ" 

নির্দে?ুং শন্দস্বপপরঃ | তথা চ কথং জ্ঞাপকত। শ্তাৎ যদাপি স ইঞ্, উদাত্ উতি ব্যাগাষ 

সমানশ্য সভান ইতি প্রব্রিয়াম্মরণমব্রং কত" তিদপি ন। সভাববিধায়কম্য(ভাবাৎ। যদপি 

স্রমগ্ররীকারাদিভিক্ক্তং সমানত্য চ্ছর্শসীতি স্ুত্রেণ সভ।ব ইতি তদপি ন। লোকে সখিশব্দ- 
স্তাসাপুহাপত্তে । আপি 6 সখায়মত্রনীৎ মথায়স্বা ববুমহে । সথ। সখিভা ইঈড্য ভত্য।দিমস্্েমূ 
সর্পর সখিশন্দ আছাদ[ত্ত এবেতি নিলিবাদম্ | এবপ ঈচিদাত্ত ইত্জ্ঘলদত্ত।দিব্য।খানে 
বেদবাহ্রানভিজ্ঞত্ প্রযুক্তমেবেতি দিক । ১৩৭ আ।টি। শ্রিগ সেবায়াম্। হন হিহসাগতো।2। অমরো- 

ভিমাহ। প্রিয় ইতি । এবপ সুপ্র।তন্শ্থেতি সুত্রে চতুরশ্রেতি তালবাপাঠঃ সঙ্গচ্ছত এব তৎহুত্রে 

দন্তাপাঠব্ত ততন্ত্রপযালোচনামুলক এবেতঠাবধেয়ম্। নশেবং চত্রশ্ন্দর্তি দশ্াপ্রয়েগন্য কথং 

শির্ধাহ ইতি চেদত্রাহঃ|। অকারাস্ছেন দণ্তাগর্ভিণা স্রশব্েন বিগ্রহে তত্প্রচুয়াগঃ ন চ তাদশে 

শবে বিগ্রতিপন্থুবাম্। অন্্রঃ কোণে কচে পুংসি ক্লীবমশ্ররণি শোণিতে ইতি মেদিনীকাধাদিতি | 
অহিনুন/হরে সর্পে ইতি মেদিনী। ১৩৮ অচ ই:। অজপ্।দ্ধাতোরিঃ ম্তাৎ। কশব্দে। পুঞ্ণ পরনে । 
পবির্বজ্বম॥। তৃ প্রবনতরণয়োহং। তরিবাখাদি স্থাপনভাগুম ) স্টিয়। নৌন্তরণিস্ক্িপ্িত্যমরহ 

কু শব্দে। কবির্বনীকশুক্রয়েত। স্থুরৌ কাবাকরে পু"সি শ্যাদ্ধলীনে তু যোষধতীতি ষেদিনী। 
খ গতো। । অরিঃ শত্রুঃ। কপিলকদিত্বাদ্বৈকলিকলত্মম্ । স্মলিল'মর: | ১৩৯ খনি: | খঙ্গ 

অবদ।রণে। কষ খষেতি দণ্ডকঃ হিংসার্৫থকঃ। অজ গতিক্ষেপণয়ো2। অহ ক্ষেপণে । বস আচ্ছাদনে-। 
ৰনণ্তণ সন্তক্তে।। বন্ধু ফাচনে । ষণু দ।নে । ধবন শব্দে । গ্রপ্ত বন্ধনে । উভে চুরাদী। চল কম্পনে। এভা 
ইং ক্কাৎ। খনি: প্রিয়।স।করও ম্তাদিভামরত| শ্ান্ত।দচ ঠরিতি ই প্রতায়ে খানিরপি। খনিরেব 

উদাত্ত হয়। সমানং খায়তে জনৈঃ ইতি সখা। ১৩৭ আঙ পুর্্নক শ্রি ও*জন 
ধাতুর উত্তর ইন্ প্রায় ডভিৎ্সঃজ্ঞক হয় এবং আডের হস্য হয়। স্তিয়ঃ পাল্যশ্রি কেটয়ঃ | 

সর্পে ধত্রাস্থরেইপ্যহিঃ। ১৩৮ অন্ত পাড়র উত্তর ই প্রায় হয়। রবিঃ। পবিঃ। 
তরিহ। শ্কবিঃ। অরিঃ। অলিঃ। ১৩৯ খনি, কষি, অজি, অস্ি, বসি, বলি, 

সনি, ধ্বনি, গ্রন্থি ও চলি ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় হয়। খনিঃ। কষি: ভিংশ্রঃ। 
শ্বজিং। অসিং। বঁসিং জম। **বন্িও মগ্রিঃ ॥ শনিঃ ভাঁক্রিঃ ফ্লানঞ্চ | পবনিঃ 



৬৩৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১৪৬ বুঁতেশ্ছন্দসি । বর্তিঃ । ১৪১ ভূর্জেঃ কিচ্চ । ভূজিঃ | ১৪২ কৃ ক্গুশ্পৃকুচি- 

ভিদ্রাছদিভ্যশ্চ | ইঃ কি হ্যা। কিরির্বরাহঃ । গিরিগো ত্রাক্সি- 
রোগয়োঃ। গিরিণা কাণঃ গিরিকাণঃ। শিরিঃ শলভঃ হস্তা চ। পুরির্নগরং 
রাজা নদী চ। কুটিঃ শালা শরীরং চ। ভিদির্বজম। ছিদিঃ পরশুঃ। 
১৪৩ কুডিকম্পোর্নলোপশ্চ । কুডি দাহে। কুডিদ্দেহঃ ৷ কপিঃ । ১৪৪ সর্বর- 
ধাতৃভে/। মনণিন্। ক্রিরত ইতি কর্্মা। চর্ম। ভক্ম। জন্ম। শশ্ম। স্থাম 
বলম্। ইম্মনিতি হস্ঃ। ছদ্ম। সুত্রামা | ১৪৫ বৃংহের্নেহচ্চ | নকারশ্যাকার2। 

মতা খানিরিত দ্বিকপাকোষঃ। গ্রপ্থিপর্ণে নাগবন্ধে রুগ্তেদপন্দণে!বিতি মেদিনী। গ্রন্থির্না 

পণ্ধপক্ধীতাসর্ঃ। বনিরগ্রিরিতি। বনু যাচশে হতাম দিপ্রত্যায়ে বন্যিঞা হতা।হঃ। চাঁলঃ 

গশ্রিতি। চানভাশ্চেত পাঠ্গান্তরম । চর গতে। চরতিভক্ষণেহপি চারঃ পশু 1 ১৪০ বৃতেঃ । বৃতু 
বহনেহস্মাদিং শ্তাৎ বাহলকাপকেশপি সাজাং প্রিবর্তিন'যুন্রমিতি প্রয়োখঃ।  বাত্তিভেষজ- 

নিপ্পণে নয়নাডনলেগকয়া। গ।রাহলেপনীদীপদশাদীপেকু যোধিতীতি নেদিনী। ১৪১ ভুঙগেত। ভূজ 

এরা মারম্মাদিও স্তাৎ মঠ কিৎ। হুজি রশিঃ। ১৭২ কুগৃশ্। কৃৰিক্ষেপে । গু নিগরণে। 

হিংসায়।'মূ। পু পাপনপুরণয়োঃ। কুট কৌটিলো। ভিপির্ বিদারণে। ছিদিরু দ্বৈধীকরণে। বরাহঃ 

লা পুষ্টি কেঠন পৌনী কিরিঃ কিটিব্রিতানরত ॥ ইপ্তপধজ্ঞ।প্রীকির ইতি কপ্রত্যয়ে কির 

ইঠ্যকান।০।হপি। অচি কচ কিরে প্রো পথহ পথিরিতি দ্বিবাপকোন১। শিপিশ নেত্রপগ্ভিদি ॥ 
অদ্ত্রৌ শাপগজকে যোবিপগীণোঁ পুজো মা প্বধতি মের্দিনা। ১৪৩ কুটারতি। ভীবি ভূকুটা। কুটী- 
শমীশুগ।ভে]। রঃ । কমার ' 495 কীট পুমানক্ী খে সত্রীপুংসয়োগুহে। কুটা সৎ কুশুদাশ্যাঝচ 

স্রয়।ং চিএ্রগুচ্ছকে ইতি মেদিশী। রা বু(ভ দাছে। কপি চলনে। আভ্যামিঃ কিঞ্খ 

হ্াদ্ধ(তে।লেপশ্চ। কপিন। ঘিংহকে শাখামুশে চ অধন্দন ইতি চ। ১৪৩ দর্বধাতুভাঃ ॥ ডুকএ, 
করণে । চর গতৌ। চরঠিভক্ষশেহপি । জন জননে। হস ভত্মনদীপ্র্যত। এ হিংমায়ম্। শরম হুখে। ষ্ঠ 
গতিনিবৃনৌ। ' ছদ আনরণে ঢুবাদি | কৈ. পালনে । এগ আয়তে ইতি। হুত্রাম। ইন্দ্র | 
কন্বা।প্যে কিয়ায়াঞ্চ পূংনপু্সকয়োন্নতমিতি রুদঃ। চশমা বুতো চ ফলকে ইতি মেদিনী। 

১৪৫ বুহেঃ॥ বুদ্ধবম্ম।ম্মনিন,মে| নস্য(ক।রে খকারভ্ত যণাদেশ; | ব্রন্ধ তন্বং তপে? বেদে ন ছয়ে।ঃ পুংসি 

গ্রন্থিং। চলিঃ পণ্ডঃ। ১৪০ তেদে বৃত ধাহুব বিজ ই প্রতায় হয়। বর্তিঃ। 

১৪১ ভূজ ধাতুর উত্তর ই প্রহার হয় এবং এ প্রত্যয় কিৎসংজ্ঞক হয়। ভূত্তিঃ। 
১৪২ কু, গৃ, শু, পু, কুটি, ভিদ ও ছিদি ধাতুর উত্তর ই প্রতায় হয় এবং প্র 
প্রতার [কতসংজ্ঞক হয়। কার ধরাহঃ। গিরিং গোত্রাক্ষিবোগয়ো: । শিরিণ। 

কাখং গিরিকাণঃ। শিরিঃ শলভঃ তত্তা চ। প্রি; নগরম্ রাজা নদী চ। কুটিঃ শাল 
শরীরং চ। ভিদি; বন্রম্। ছিঃ পরশুঃ। ১৪৩ কুড়ি ও কম্পি ধাতুর উত্তর 
ই প্রত্যয় হয় এনং নকারের লোপ হয়। কুড়ি দাহে। কুড়ি দেহঃ। কপিঃ 
১৪৪ সকল ধাতুর উত্তর মনিন্ গ্রান্যয় তয়। কর্দ। চর্ম। তন্ম্। জন্ম। 

শর্ম। স্থাম বলম্। প্ইস্মন্” এই স্তর দ্বারা ত্বন্ব হয়। ছদ্প। স্তরাম!। ১৪৫ 

বুংহছ ধাতুর উত্তর মনিন প্রতায় হয় এবং, নকারেরস্থানে' অকার' হয়। ক্ষ 



কদন্তে উণাদয়ঃ। ৬৩৭ 

রঙ্গ গতবং তপো! বেদে! ব্রঙ্গ। বিপ্রঃ প্রজাপতিষ্ট। ১৪৬ অশিশকিভ্যাং 
ছন্দসি। অশ্মা। শকা। ১৪৭ হাভধৃস্যস্তশভা উমনিচ। হরিমা কালঃ। 
তরিমী কুটুম্বম্ | রিমা রূপম্ | সরিমা বায়ঃ। স্তরিমা তল্লম্ 
শরিম! প্রসবঃ। ১৪৮ জনিম্বঙ্ভ্যামিমনিন। জনিম! জন্ম । মরিমা মৃত্যুই । 

১৪৯ বেঞঃ স্বর ৷ ছন্দসি ভাষায়াঁং চেত্যর্থঃ। বেমা তন্থুবায়দণ্ডঃ | অর্দা- 
চচার্দিঃ। সামনী বেমনী ইনি বৃত্তিঃ। ১৫০ নামন্ সীমন্ ব্োমন রোমন্ 
লোমন্ পাপ্মন ধামন | সপ্ত অমী নিপাতান্তে। নায়তেহনেনেতি 
নাম। সিনোতেরদীর্ঘঃ। জীমা। সীমানৌ। সীমানঃ। পক্ষে ডাপ্। 
সীমে। সীমাঃ। ব্োঞ্ছো হস্তান্তোত্বং গুণঃ। ব্োম। রৌতেঃ রোম । 
লোম। পাপা! পাপম্ । ধাম পরিমাণং তেজশ্চ। ১৫১ মিথুনে মনিঃ | 
উপসর্গক্রিয়া সম্বন্ধে! নুন স্বরার্থমিদম্। স্থুশর্্মা। ১৫২ সাতিভ্যাং 
এও পপ কা জর এ সত পপ শা পাশাপাশি শপ শপ শশা পপ পেশী ৭2 স্ ৮০০০ পপ শপ ৮ প ০০০ শশে শ্প 

বেধসি ধবিগো।গন্ডিদোর্টিপ্র ইতি মেদিনী । ১৪৮ অশি। অশু ব্যাণ্চো সম্ঘাতে চ। শকশ শক্তো। 
শন্ম। ইন্দঃ | ছন্দসীতান্য শকিন। সম্বন্জে! ন হপিনা আন্ত এনাশ্মানমারো পয স্মরারেরিতি প্রায়োগত । 

১৪৭ হাঃ চরণে । ডুভএঞ ধারণপোমণযোত | পু ধারণে । 2 গাতদী | স্মপআচ্চাদনে | শ তিসাযাম । শরি- 

(মতি । এতচ্চোক্বলদএরান্যো।ক্কুম । দশপাদ্যান্থ শণাতির্ন পঠাানতি। ততস্তানে শধাতং প্রক্ষিপা প্রতায়ঞচ 

দীর্ধাদিং নিতঞ্চ কতা স্ঙ্গন্তামীমনিতি গঠাচ্ন ছদন্দাগ্রহণঙ্চানুবস্ত্রিতম্ । যুক্তষ্ৈতৎ। পিপৃতানে! 
শরীমন্ভিঃ ॥ বাতশ্তস সর্গোগনভনৎ সরোমশিল্তীর্ণ বর্তিক্ষ্টরীমা জুষাণ! যস্তা মতি অপ্রিদ্্যতৎ- 

সবীমণিত হিরণামাশিরিতাযাদিমন্বাণাঁং তভাষাস্ত চান্ুগুণত্বাৎ। উক্তপ্রয়ে!গাঁণাং ভ।যায়ামদর্শনেন 

ছন্দোহনুবৃতের্নাযান্কান্চ । অতএব নে? সম্ষত্রেতি সুত্রে সর্বত্রগ্রহপণং করিষ্লাতি। ১৪৮ জনি। 

জন জননে । যুদ্ প্রাণতাগে । ১৪৭ বেত বেঞ তস্থসম্থানে | ১৭* নিপাতান্ত ইতি । অনিনস্ত। ইতি 
শেষঃ| য়? অভাসে মলোপো। নাভাঁবে। বা নামসংজ্ঞ।। ফিএ বন্ধনে । সীমসীমে স্ত্রিয়ামুভে ইত্যমরঃ | 

বোঞ্ সংবরণে। রু শব্দে। রোম গারকেশঃ। ল্ঞ্ ছেদনে। লোম স এব। প1 পানে 

যুগাগম:। ধোচিস্তায়াং বাঁভলকাদন্েভোহপি। যক্ষ পুজায়াম্। ক্ষয়ঃ শোষশ্চ যম্দ্। চেতামরহ | 

ষ্প্রেরণে। সোম: চক্র: | ডুধাঞ্ ধারণপে।যয়োঃ । ধাম দেহে গৃহে রশ স্বানে জন্ম প্রভানয়োরিতি 
মেদিনী। ১৫১ মিথুনে। শৃহি"সায়াম্। নুষ্ঠ, শৃণাতি উতি হুশর্্মা রাজবিশেষঃ | কুচত্তরপদ প্রক তি- 

স্বরেঞ্জাত্তোদাতম্পদম্ । মনিনি তু মধোদোত্তং ভ্যাৎ । ১৫২ সাতি । ধযোহস্তকর্পণি । অত 

তত্বং তাপো বেদে! ব্রঙ্গা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ। ১৪৬ বেদে অশি ও শকি ধাতুকক 

উত্তর মনিন্ প্রত্যয় হয়। অশ্মা। শক্স। ১৪৭ হৃ, ভ,ধ, স্থ, স্তব ও শুধাতৃর উত্তর 
ইমনিচ প্রত্যয় হয়। হরিমা কাল: । ভরিম! কুটুত্বম। ধরিমা বূপম্। সরিম 
বাযুঃ৬ স্তরিম। তল্পম্। শরিম! প্রসবঃ | ১৪৮ জনি ও মুঙ্ ধাতর উত্তর ইমনিন্ গ্রত্যয় 
হয়। অনিমা জন্স। মরিমা মৃত্যুঃ। ১৪৯ বৈদিক ও লৌকিক উভয় প্রয়োগে বেঞ 
ধাতুর উত্তর ইমনিন প্রতায় হয় । বেম। তত্তবায়দণ্ডঃ | উহ] অর্ধগ্চার্দিগণীয় । সামনী 

'বেমনী “ইহা বৃত্তিকাকের মত ১৫০ নামন্ সীমন্ ব্যোঙ্ন্ রোমন্ লোমন্ পাপ্ান্*ধামন 



৬৩৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

মনিন মনিণো । স্যাতীতি পাম । সামনী। আজ্সা । ১৫৩ হনিমশিভ্যাং জিকন 
হংসিক। হংসযোধিতি | মক্ষিকা । ১৫৪ কোররন্। কবরঃ। ১৫৫ গির উডচ্ 
গরুড়ঃ॥ ১৫৬ ইন্দেঃ কমির্নলোপশ্চ । ইদম্। ১৫৭ কায়ভের্ডিমিঃ | কম্: 
১৫৮ সর্ববধাতুভ্যঃ ষ্রন। বজ্রম্ | অস্ত্ম্। শক্ম্। ইম্মমিতি হন্ব্ধম্। 
ছাঁদনাচ্ছত্রম্। ১৫৯ ভ্রস্জিগমিনমিভনিবিশ্যশাং বৃদ্ধিশ্চ । ভাষ্ুঃ। গান্তরং 
সিরনিন | নান্ত্রম ভ্তোত্রম্ । ভান্্ং ভরণম্ ॥ বৈষ্টং পিষ্টপম্ । 

৮ পপ | পিসি জপ পাপা 7 শপ পাপে 6 পপ শালি শপ শ  শ ৯ পাস সপপশ | পদ পিপি ৭ শপে লেপ ও তত শিপ শাসপি্প শপ শশা চে পপ সস পপ পপ 

সাতভাগমনে । আ।ভাং যথাসংখানেতে। স21 শ্যতি ভ্গয়তি ঢরধোযত্বীৎ সাম । সাম ্ীবমূপা যত 
ভেদে সৈরাস্বরেহপি চেতি মেদিনী। আস্মা পুংসি স্বভাবে স্য।ৎ প্রধত্রমনসোরপি প্রতাধপি মনীষায়।: 

শরীরব্রাণে(রপীতি চ। ১৫৩ হনি। হন হিংসাগতোত | মশ শব্দে রোষকুতে চ। মক্ষিক! ভস্তর/লী 
প্ঞাদিতি হারাবলী। ১৫৪ কোববন্ | কু শন্দে। কবরঃ পাঠকহ। ববয়ৌরৈকাৎ কবরী 

কেশবিশ্যাসং। জানপদেতি ভীম্। অন্যত্র কবরা। ১৫৭ গিরঃ। গুঁনিশরণে। কেচিন্তু, লুবমি৭, 
পরিতাজয গরুতা ডয়ত ইতি বিগুশ্ত ভীড়ে! ডপ্রতায়ে পৃষে।'দরাদিহ।বগরতস্মক1রজেোপে গরণ্ডরশ ঈীং 
ক্লেশেন ব্যুৎপাদয়গ্তি। ১৫৬ ইন্দেঃ। ইদে পরমৈশধযো । উদ্দলদ্তপ কামন্রিতি শি পপাত 

তচ্চিন্থাম | ইং তত পরমিজপানম্ । ইদন্বে সোমা মধরিতা।দেো নিংস্রান।বাত। 

দশপাদ্যাত্ত ইণে।.দমগিতি শুতিতম। ইদমিতি সর্পিনামণব্দোচয" সন্নিভিতপরামশী ॥ ১৫৭ কায়তে: | 
কৈ গৈ শবে প্রয়েজনাভাবাদেব মকারাত্িৎসতজ্ঞালরভে সিদ্ধি ডিমেরিকার উচ্চাবণার্থ: । 

ডকারস্ত টিলোপার্থং। দশপাদ্য।স্থ মান্তমেব ডিমিতি শহিিতম্ । কিমিতি সর্বনাম ॥ ১৭৮ সব- 

ধাতুভাং। দশপাদা।স্ধ অর্থাৎ সর্ববধাতুত্যে। ভবিষ্য তীভা(শয়েন প্রন্মিতোব সত্রিতম্। অতএবাধিকং 

প্রক্ষিগুমিত্যাহ:। বস নিবাগে। অন্থ ক্ষেপণে। শঙ্গ হিটসায়।স্। চদ অপবারণে। গাস্থঃ। অত্র 
প্রহরণে পাপে করবাল নপুংসকমিতি মেদ্দিনী। পৎ৯ “গতৌ পত্রং তু শানে পণ্পে ম্যাৎ পক্ষে 
শরপক্ষিণোরিতি মেদিনী। পা পানে। পাত্রমূ। যিহান্ ভীষ। পাত্রামস্ত্রে ত্রিষু ক্রীৰং ক্রবাদে। 

রাজমস্থিণি তীরদ্বয়স্তরে যৌগ্যে ইতি মেদিনী। দংশ দশনে ব্রশ্।দিনা বন্ধে ইুহ্বে বিতাং 
ভীষোশুনিতাতাট্।প্। দইষ্ী॥ ১৫৯ ভ্রস্জি। ভ্রস্জ পাকে । গম্দ গ্রতো।। ণম প্রহ্বত্বে শব্দে চ। 

হন হিংসাগত্যোঃ। বিশ প্রবেশনে। অশূ ব্যাপ্তো এভ্যঃ ই্রন্ স্তাদেষাং বৃদ্ধিশ্চ। ভ্রাষ্ট্রী ইতি। 

এই সাতটী শব্দ নিপাঁতনসিদ্ধ । ম্নায়তে অনেন ইতি নাম। সি ধাতুর উত্তর ইমনিন্ 
প্রতায় হইলে দীর্ঘ হয়। সীম! । সীমানৌ। সীমানঃ। পক্ষে ডাপ্ প্রত্যয় হয়। 
সীমে। সীমাঃ । বোএ ধাতুর অন্তভাগ স্থানে উকার হয় ও গুণ হয়। ব্যোষ। রৌরতঃ 
রোম । লোম। পাপ্যা পাপম্। ধাম পরিমাণং তেজশ্চ। ১৫১ মিথুনার্থে মনি প্রত্যয় 

"হক্ব । উপসর্গ ক্রিয়াসম্বপ্ধঃ মিথুনম্। এইটা স্বরার্থ। স্ুশন্মা। ১৫২ সো ও অতি ধাতুর 
উ্ধর মনিন্ ও মনিণ্ প্রত্যয় হয়। স্ততি ইতি সাম। সামনী। আত্ম । ১৫৩ 

হনি ও মশি ধাতুর উত্তর পসিকন্ প্রতায় হয়। হংসিক! হংসযোধিৎ। মক্ষিকা । 
১৫৪ “কু ধাতুর উত্তর 'অরন্ প্রত্যয় হয়। কবরঃ। ১৫৫ গৃ ধাতুর উত্তর* উ্ভচ্ 
প্রতায় হয়। গরুড়ঃ। ১৫৬ ইন্দ ধাতুর উত্তর কমি প্রত্যয় হয় এব নকাঁরের 

লোপ হয়। ইদম্। ১৫৭ কাঁয়তি ধাতুর উত্তর ডিমি প্রত্যয় হয়। কিম্। 
১৫৮ সকল ধাতুন্র উত্তর সর ইন শ্রীতায় হয়। বন্ত্রমূ॥ অন্া। শন্ত্রম্। “দইম্মন্” এই 



কৃদন্তে উপাদয়ঃ। ৬৩৯ 

আতু্ধীকাশম্। ১৬০ দিবেদচ্চ। দেটীত্রং জো|িঃ। ১৬১ উধিখনিভ্াং 
কিু। উদ্রঃ। খাত্রমখনিত্রং জলাধারম্চ । ১৬২ সিচিমুচ্যোষ্টেরূচ্। সুত্রম্। 
মূত্রম্ধ ॥ ১৬৩ অমিচিমিদিশসিভ্যঃ জ্তুঃ | অন্ত্রমূ ॥ চিত্রম্ | মিত্রম্ ॥ 

শল্্রম। ১৬৪ পুবে। হন্শ্চ | পুত্রঃ। ১৬৫ জ্ত্যায়তের্ডটু। স্ত্রী। ১৬৬ গুধুবী- 
পাঁচিবচিযমিসদিক্ষদিভ্যন্সঃ ৷ গোত্রং স্তান্নামবংশয়োঃ। গোত্রা পৃথিবী । 
ধত্রৎ গৃহম্ | বেত্রম্ । পক্তুম্। বক্তম্। যন্ত্রম। সত্রম্। ক্ষত্রম্। 

সংযোগ।দিলোপ:। ব্রশ্চেতি বত্বে গ্ত্বম্॥ ক্লীবেহখবরীষং ভ্রার্টরো না ইতামরঃ। বৈশষ্ং বিষ্টপম্। 

১৬* দিণেঃ | দিণু পীড়াদাবন্ম।ৎ ইন হ্য।ৎ ছাদ[দেশঃ নৃদ্ধিশ্চ ধা: ১৬১ উমি। উষ দাহে। খন্ু 

অবদারণে। আভ্যাং পন কিৎম্তাৎ। উদ্লঃ এমেলকঃ। ডষ্ণমেলকময়মহাঙ্গ। ইত্যমরঃ| ১৬৯ সিচি। 

ধিবু তগ্বসন্তানে । মুচ্ন মেক্ষণে। আভাং ই্রন কিৎ ভ্যাৎ টেরূকারাদেশশ্চ। শ্ুত্রিমৃপ্জিভ্যাং 

চ্রাদিণাস্তাভা।মেরচ রূপসিঙ্গেরাছাদাত্তখখমিদং হুত্রম্। ন চ ঘঞ্চ তৎ্সিদ্ধিঃ এরজিতাস্ত ঘঞ্া। 

বাধকহাৎ। পুএক্ হুচন।গ্রস্থে প্তদ্কবাবস্থয়ে(রিতি বিশ্ব ১৬৩ অমি । অম গঠিশব্সম্ভভিষু॥ 

চিএ চয়নে। গ্রিমিদা স্রেহনে। শঙ্গ হিংসায়াম্ | আন্মমিতি । অন্ুনাসিকম্যেতি দীর্ঘঃ। 

শ্রোণিলন্বিপুরুষান্্রমেখলামিতি কালিদ।সঃ। আলখ্য।শ্চযায়োশ্চিএমিতামরঃ। মিত্রং সৃহাদি ন 

হয়োঃ। শুয়ে পুংসীতি মেদিনী। শম্্লোহাস্ত্রয়াঃ রীবং শুরিকায়াস্থ যোষিভীতি চ প্রতায়- 

স্বরেণৈতেহস্তেদাত্তাঃ। শুন আগ্রাণি পেচে। চিহং দেবানম্। মিত্রং নয়ম্। শন্ত্য শঙ্ত্রম- 

সীতাদি। ১৪ পুব2 1 পূগ পবনেহম্মাৎ তক হ্যাৎ ধাতোহম্বত্বপ | পুন।তি স্বব€শ।নিতি পুজঃ॥ 

পুন্নাম। নরকল্তত্মাৎ ত্রায়তে ইত্যর্থে আঙোহ্নুপসর্গে ক ইতি ক প্রত্যয়ে পুত্র ইতি বুযুৎপত্তাত্তরম্.। 

,৬৫ আ্ত্যায়তেত। ক্্যৈ ই শব্দসংঘ। তয়েত॥ শ্রীতি । ভিস্ব।টিলোপঃ। লোপো বোরিতি যলোপহ। 

টিন্বান্ভীপ্। স্ত্রী যেবিদবল! যোষা নারী সীমন্তিণী ববূরিভ্যমরঃ। ১৬৬ গুু ॥ "৪ অবাক্তে শবে। 

ধু ধারণে । বী গতিপ্রজনাদৌ । ডুপচষ, পাকে । ব৮ পরিভাযণে | যম উপরমে । বছুষ বিশরণগত্যাদৌ । 

ক্ষদ ইতি সৌত্রঃ) গোত্রা ভূগবায়োর্গেব্রঃ শেলে গোতং কুলাখায়োঃ সন্ভাবনীয়বোধে চ 

কাননক্গে এব স্বিতি মেদিনী। সত্রমাচ্ছাদনে যজ্ছে সদা দানে বনেপি চেত্যমরঃ। সন্ত 

সপ স্প শাপলা শা পপ পপ শী শী 

সুত্র দ্বারা ত্ুস্ব হয়। ছাদয়তি ইতি ছত্রম্ । ১৫৯ রসি, গমি, নমি, হনি, বিশি ও 

অশি ধাতুর উত্তর খ্রন্ প্রত্যয় হয় এবং বৃদ্ধি হয়। ভ্রান্রঃ। গান্ত্র শকটম্। নাগ্ধম্ 

স্তোঙত্রম্। হান্ত্রং ভরণম্। বৈষ্ট্ং পিষুপম্। আছং আকাশম। ১৬০ দিন্ ধাতুর উত্তর 

ন্ প্রতায় হয় এবং ধাতুর স্থানে ছাৎ আদেশ ও রুদ্ধ হয়। দে্াত্রম্ জ্যোতিঃ। ১৫১ 

উঁষ ও খনি ধাতুর উত্তর ই্বন্ প্রত্যয় ভয় এবং এ প্রতাম কিৎসংজ্ঞক হয়। উষ্টঃ 

ধাত্রং খনিত্রং জলাধারশ্চ । ১৬২ নিবি ও সুচ ধাতুর টঙ্তর স্ন্ প্রত্যয় হয় এবং পাতুর 

টির গ্থানে উকার হয়। শ্ুত্রম্। মৃত্রম। ১৬৩ অমি, চি, দিদি ও শসি ধাতুর উত্তর কৃত্র 

প্রত্তার হয় । অন্ত্রম্। চিত্রম্। মিত্রম্। শন্ত্রম্। ১৬৪ পূ ধাতুর উত্তর কৃত্র প্রন্থায় তয় 

এবং উহার*হম্ব হয়। পুত্রঃ। ১৬৫ ্ত্যে ধাতুর উত্তর ডুট্ প্রত্যয় হয়। স্ত্রী। ১৬৬ ৩, 

ধু বী, পচি, বচি, যমি, সদি ও ক্ষদি ধাতুর উত্তর কৃত্র প্রত্যয় হয় । গগোত্রম্ নাম 
ংশ:। গোত্র পৃথিবী 1 ধর্চুং গৃচমু।, বেত্রম্। পক্তম্ । বক্কুম। মন্থন্। সত্রম্। 



৬৪৩ সিন্ধা ভ্তকৌমুদী 

১৬৭ ুয়াম! শ্ভসিত্যর্রদ । হোত্রম্। যাত্র। | মাত্রা । শ্রোত্রম্। ভন ৮১৬৮ 

গমের! চ। গাত্রম্। ১৬৯ দাদিত্যশ্ছন্দসি | দাত্রম্। পাত্রম। ১৭০ ভূবাদি 
গৃভ্যো শিত্রম্। ভাবিত্রমূ। বাদিত্রম। গারিত্রমোদনম্। ১৭১ চরের: 
চারিত্রম্। ১৭২ অশিত্রা্দিভা ইত্রোতৌ । আশিত্রম্?। ০৭ ধরিত্রী মহী: 

ত্রৈই এবমাদিভ্য উত্রঃ॥ ত্রোত্রং প্রহরণম্। বৃঞ। বরুত্রং প্রাবরণম্ | 

১৭৩ অমেদ্বিষতি চি! অমিব্রঃ শক্রঃ। ১৭৪ আঃ সিন 

সম্পূর্ববাদিণে। নিপূর্ণবাৎ কষেশ্চ আঃ স্যা। স্বরাদিত্বাদব্যযত্বম। সময়া। 

যঞ্তসদাদনচ্ছ।দনারণ্যকৈতব ইতি মেদিনী। ক্ষত্রং ব্রণ নন্তরজাতিঃ। ১৬৭ হর।মা। হু দানাদনয়োঃ। 

ষ| প্রপণে। মামানে। ক শ্রবণে। ভস ভৎ্ননদীপ্তযঃ। হোব্রাশব্দং খধ্ধিক্ষুপি স্ত্রীলিঙ্গ ইতি 
হোত্রাভ্যশ্ছ ইতি হৃত্রে হরদত্াদয়ং। যাত্রা তু পাতনেইপি স্যাৎ গমনোৎসবযোঃ ক্রিয়ামিতি 
মেদিনী। মাত্রা কর্ণ বভৃষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে। অক্ষরাবয়বে স্বল্পে ক্লীবং কাৎস্নোহবধ।রণে 
ইতি চ। কর্ণশব্বগ্রহৌী শোত্রং শ্রুতি কী শ্রবণং আব ইত্যমরঃ। ভগ্ত্রা চম্মপ্রসেবিক। ইতি চ। 

১৬৮ গমেঃ | গহ্দ গতাবস্মাৎ আন্ স্যাদ্ধাতোরাকা রান্তাদেশশ্চ। গাত্রমঙ্গে কলেবরে শুন্বেরমাস্র- 
জজঙ্ঘাদি বিভাশেইপি সমীরিতমিতি বিশবঃ। ১৬৭ দাদিতাত। দ|প্ লবনে এবমাদিভ্যস্ত্রন। দাত্রং 

ধাশ্ঠ।দিচ্েদনসাধনম্ | পা পানে । যোগ্যভ।জনয়ে!ঃ পাত্রমিতামরঃ | ক্ষি নিবাসগত্যোঃ | 

ক্ষেত্রমিত্য্দি যোজ্যম্। ১৭০ ভূব।দি। তৃ সত্তায়ম্। ভাবিত্রং রৈলোক্যম্। বদ ব্যক্তায়াং বাচি 
গ্স্তঃ। বাদিত্রং তৃষ্যাদি। গৃ নিগরণে। ১৭১ চর গন্ট্ অন্মাগিত্রস্ হ্যাৎ বৃত্তে ব।চ্যে। বৃত্তং 
পদ্যে চরিত্রে চেত্যমর:। ননু ইত্রপ্রত্যয়ে চরিত্রমিতুক্তিং ততশ্চ প্রজ্ঞাদাণি চরিত্রমিতি সিদ্ধো 
কিমনেনেতি চেৎ মৈবম'। শ্বরে বিশেষাৎ। ১৭২ অশি। অশু ব্যাপ্তবেবমাদিভ্য ইতঃ। জে 
পালনে এবমাদিভাঁ উত্রশ্চ স্ৎ। বহিত্রমিতি। বহু প্রাপণে। ধরিত্রীতি। ধুঞ্জ ধারণে। 
গৌরাদিত্বাৎ ডীষ্। ১৭৩ অমে] অম গতে। অন্মাদত্রঃ স্তা।ৎ স চিৎ উত্রস্ত নানুবত্ততে অন্বরিতত্বাৎ। 

মিত্রং নেতি বিগ্রুহে ত্বমিত্রমিতি নপুংসকম্। ১৭৪ আ। ইণ্ গতো । অস্মাদাপ্রশায়ে গুণে সময়াদেশঃ। 

ক্ষত্রম্। ১৬৭ হু, যা, মা, ভ্রু ও ভসি ধাতুর উত্তর ভ্রন্ প্রত্যয় হয়। হোত্রম্। 

যাত্রী। মাত্র! । শ্রোত্রমূ। ভন্ত্রা। ১৬৮ গাঁন ধাতুর উত্তর ত্রন্ প্রত্যয় ,হয় 
এবং ধাতুর স্থানে আকার আদেশ হয়। গাত্রম্। ১৬৯ বৈদিক প্রয়োগে দা ও 

গা? প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ত্রন্ প্রতায় হয়। দাত্রম্। পাত্রম্। ১৭ ভূ». বাসি 
ও, গু ধাতুর উত্তর ণিত্রম্ প্রত্যয় হয়। ভাবিত্রম্। বাদিত্রম। গারিত্রম্ 
ওধনম্। ১৭১ স্বভাব বুঝাঁইলে চর ধাতুর উত্তর থিত্রম্ প্রতায় হয়। চারত্রম্। 
১৭২ ব্বশ, বহ ও ধৃএ প্রভৃতি প্লাতুর উত্তর ইত্র প্রতায় হয়। অশিত্রম্॥। বত্তিত্রমূ। 
ধরিত্রী মহী। ত্রৈঙ্ ও বৃঞু প্রস্ভৃতি ধাতুর উত্তর উত্র প্রত্যয় হয়। ত্রোত্রম্ংপ্রহরণম্ । 
বরুত্রম্ প্রাবরণম্ । ১৭৩ শত্রু অর্থে আম ধাতুর উত্তর ইন্র প্রত্যয় হয় এবং উহ 
চিৎসংজ্ঞক হয়। অমিত্রঃ শত্রুঃ। ১৭৪ সম্পুব্বক ইণ ধাত্ু,এবং 'নিপুর্ব্বক কষি' ধাতুর 



কদস্তে উাদয়ঃ। ৬৪৯ 

নিকল্মা। ১৭৫ চিতেঃ কণঃ কমশ্চ। বাভ্লকাদ্গুণঃ। “চিকণং মস্যণং স্িগ্ষম্» ॥ 
১৭৬ সুচেই স্মন্। সুক্ষমম্। ১৭৭ পাতেডুম্স্ুন্। পুমান্। ১৭৮ রুচিভূজিভ্যাং 
কিষ্টন্। রুচিষ্যম্িম্। ভুজিয্যো দাসঃ। ১৭৯ বসেস্তিঃ। পবস্তির্নাভে- 
রধে। দ্বয়োঃ৮।  প্বস্তয়ঃ সথযর্দশাসূত্রে” । বাহুলকাঁহ শীসঃ। শাস্তিঃ রাঁজ- 
দণ্ডঃ। বিন্ধ্যাখ্যমগমন্ততীতি অগন্তিঃ। শকন্ধণাদিঃ। ১৮০ সাবসে | ন্বস্তি। 

্বরদিপাঠাদব্যয়ন্থম । ১৮১ বৌ তসেঃ । বিতস্তিঃ। ১৮২ কৌ শসেঃ। বিশস্তিঃ | 
১৮৩ পদিপ্রথিভ্যাং নি । পন্তিঃ॥ প্রথিতিঃ। তিতুত্রেঘগহাঁদীনা মিতীট্। 

কষেরিতি। কষ থখঘেতি দণও্কঠত। সময়া নিকষ শব্দৌ সমীপব।চকফৌ। বাহলকাৎ দুষে। 
পোষা । দিবেরাপ্রতায়ে বাহুলকাদেবান্ত গুণ।ভাবে দিবা । শ্বদেরাপ্রতায়ে বাছলকাদেব 

থাতোদ্ধান্তাদেশশ্চ স্বধেতাদি। ১৭৫ চিতেঃ। চিতী সংজ্ঞনেহস্ম।ৎ কক প্রতায়ঃ হ্যাৎ কশ্চাপ্ত।দেশত | 
আমরে।ভ্তমাহ | চিন্ধশমিভি। ১৭৬ স্চ পৈশন্তে চরাদিরম্লাৎ "মন ণিলোগঃ। কহষহে। চাদ 

হ্যাৎ কণ্টকেহধাস্মে পুংজ্তণৌ ভিষু ছল্সকে ইতি মেদিনী। ১৭৭ পাতেঃ। গ! রক্ষণেহল্মাৎ ডুম্হন্ 
ল্াৎ। ডিক্বার্টলোপ:। উকার? উচ্চারণ।র্খ উত্যান্ষলদত্তঃ। বপ্ততপ্ত গিৎক।ধ্য।খঃ। সুপুংসী- 

তুাগিভশ্চেতি ভীগ্। পুঃসোহসগডিতি তে ম্যাসরক্ষিতভাং পুন।তেষ্মক সন্ হখশ্চেতি পঠিতম্। 

পুরো ডুন্জন্সিতান্তে। ভায্যে তু স্থতেঃ সপ্রতায়ে পুমাশিতুক্তম্। উপেয়াঃ প্রতিপত্তার্থ। উপায়! 

অব্যবস্থিতা তন্বম্। ১৭৮ রুচি। কুচ দীপ্র।বন্তিপ্রীতে। চ। ভুজ পালন।দৌ । ভুজিধান্ত স্বতস্বে 
চ হুন্তশুচকয়ো; প্রিয়।মিতি মেদ্দিনী। ১৭৯ বসেঃ। বসনিবাসে। বদ আ।চ্ছ।দনে। বস্তিদ্বয়ে।রিন্ধটে 

নাভ্যধে।ভূমিদশাস্থ চেতি মেদিনী। শাস,ইতভি শাহ অনুশিষ্টো। অন্যতীতি। অনু ক্ষেপণে। 

অগন্তিঃ কুম্তযে।নে। চ বঙ্গসেনতরো পুম।নিঠি মেদিনী। ১৮* সানসেঃ। অস্থ ভুবি অকস্মাৎ সাবুপপদ্দে 

তিং হাাৎ। বগুলবচনান্ন ভূ্ভাবঃ। ১৮১ বৌ । তন উপক্ষয়েহন্মাদ্বিপৃত্বাত্রিঃ *স্যাৎ। অঙ্ুষ্ঠে সক- 
নিষ্ঠে জ্াখিতন্তিত্বাদশ।গুল ইত্ামরত। আ্ত্রীপুংনযোর্বিতস্তিত ত্য।দিতাষরমাল।। ১৮৩ পদি। পদ 
গতৌ। প্রথ প্রখ্যানে। আভ্য।ং তি শ্তাৎ সচনিৎ। পন্ভিরিতি। পদদ।ভিঃ। প্রথতিরিতি। 

উত্তর আ' প্রতায় এবং স্বরাঁদিগণীয় বলিয়! উহার! অব্যয়সংজ্ঞক হয়। সময়া। নিকষ 
১৭৫ চিতি ধাতুর উত্তর কণ প্রত্যয় হর এবং ক আগম হয়। বাভলক হুঙ বলে 
গুণ হর না। চিকণং মস্তণং ল্িগ্ধম ॥ ১৭ টঃ ধাতুর উত্তর স্মন্ প্রতায় হয়। 
দুক্ষেম। ১৭৭ পা! ধাতুর উত্তর ডুশ্ছুন্ প্রত্যন্র তয় । পুমান্।। ১৭৮ পাচি এ হিল 
ধাতুর উত্তর কিষান্ প্রত্যয় হয়। বু ইষ্টম্। জুজিষ্যো দসং। ১৭৯ বস 
ধাতুর উত্তর তি প্রত্যয় হয়। বস্তিঃ নাভেরধো দ্বরোঠ।  বস্তরঃ সারার । 

বাহুলক কুত্রবলে শান ধাতুর উত্তরও তি প্রভায় হুয়। শান্তিঃ বাজদ9:। বিল্ষাখ্যং 
অগং তি ইতি অগস্তিঃ । ইহ শকন্ধাদিগণথীর | ১৮০ স্থুপুনিক অল ধাড়ুর উওর 

তি ঞ্তার'হয়। উহা অনায়সংজ্ঞকণ। স্বস্তি । ১৮১ বিপুর্মক তস ধ।27 &ওর তিপ্রত্যয 
হুয়। এবিতত্তিত | ১৮২ বিপুর্ণক শস ধাত়র উত্তর তি প্রায় হয়। বিশুস্তি্ঞ। 

১৮৩ পদি ও প্রণি থাডুষ্ট উপ -হি প্রত্যয় হয় এবং উহা মিন জ্ঞক হয়। 

মি (৮১) 



৬৪২ সিদ্ধাস্তকৌমুদী ৷ 

১৮৪ দৃণাতেত্র্িশ্চ। দূতিঃ। ১৮৫ কৃতৃকৃপিত্যঃ কীটন্। কিরীটং শিরোবেষ্টনম্ 
তিরীটং স্বর্ণ শিরোবেষ্নঞ্চ ।পকৃলীটং কুক্ষিবারিণোঃ৮। ১৮৬ কুচিবচিক্কুচি- 
কুটিভ্যঃ কিতচ্। রুচিতং মিষ্টমৃ। উচিতম্। কুচিতং পরিমিতম্। কুটিতং 
কুটিলম্। ১৮৭ কুটিকুষিভ্যাং ঝ্ললন্। কুট্মলম্। কুক্মলম্। ১৮৮ কুষেলশ্চ। 
কুলসলং পাপম্। ১৮৯ সর্ববধাতুভ্যোহন্থন্। চেতঃ। সরঃ। পয়ঃ। সদঃ। 

প্রখাতিঃ। তিতুরেহিভি। গ্রহাদিদ্াদিড়গননিষেধো নেডি ভাব | ১৮৪ দৃণ।তে। দ্ব বিদা- 
রণেহম্মানতিঃ স্তাদ্ধিতোহন্দিহঞ্চ । দৃতিশ্তর্দ্পুটে মতন্তে না হতি মেদিনী। ১৮৫ কৃত । কু বিক্ষেপে 
তুপ্ললনতরণয়ো2। কুপু সামর্থো | কিরীটং মুকুটে ন ভ্রীতি হেমচন্দ্রঃ। গোমী কুপীটমুদ্রে নীরে 

ইতি বিশ্বঃ। দশপাদ্যন্ত কৃগৃক্কপিকপিভ্ভা ইতি পঠিহ। কম্পীট ইতি চতুর্থমুদ।সতম ॥ ১৮৯ রুূচিবচি 

কচ দীগ্াাবভিপ্রীতৌ চ। বচ পরিভাষণে। কুচ শবে তারে । অথবা ক্রঞ্চ কৌটিল্য।লগীভাবয়োই : 

ইক কিত্বাৎ শ্ুদ্রনে নলোপেন নির্দেশ । কুট ফৌটিলো। উচিতমিতি। বচিশ্বপীভা।দিন। 

সম্প্রসারণম্। ১৮৭ ুটিকুমি। কুড্মলো মুকুলে পুংসি ন দ্ধঘোনরকাস্থরে ইতি মেদিনী। ১৮৮ কু 

নিক্র্বে। কুগ্মলং ছদ্দিনম্। বিকসিতমিত্যন্যে । ১৮৯ সর্বধাতুভো।হহথন্। দশপ!দা স্তর অসগন্নিতোৎ 
রস্। চিতী সংজ্ঞানে। চিত সঞ্চেতনে চুরাদিঃ। স্ব গতো। গৌর।দিত্বান্ ভীস। সরস 
তু লহাসরঃ ইতি শন্দার্ণবঃ। মহান্তি সরাংমি সরম্ত ইতি জামাম্। পয় গতৌ। গী$ পানে: 
পয়ং ভ্তাঁৎ শ্গীরনীরয়ে।রিতি দেদিনী। যদ্ল বিশরণাদৌ। সদঃ সভা। বচ দীপ্তৌ। বর্চে! 
নপুংসকং রূগে বিষ্টায়মপি তেজলি। পুংসি চন্দহ্য তনয়ে ইতি মেদিনী। রুদ্দির অশ্রবিমো, 
চনে। রোদণ্চ রে।দসী চ।পি দিবি ভুমৌ পৃথক সহ প্রয়োগেহপ্াযনয়েঃ রোদস্তাবপি রোদসীতি 
বিশ্বঃ। বাঁ পত্াদিযু। বয় পক্ষিণি বালা।দৌ ১খাবনে চ নপুংসকমিতি মেদিনী। অব 

প্রণনে। অনো তক্তম্। অনোহশ্বায়ঃ সরমাং জাতিসংজ্য়ে।রিতি টচি তু অদন্যম। গাকস্থানং 
মহ।নসমিভামর:| ন্চমু গ্রানৌ। তম: ক্লীবং গুণে শোকে সৈংহিকেয়াঙ্গকারয়োরিতি রভনঃ | 

তসে। ধ্বান্তে গুণে শোকে ক্রীবং বা না বিধুহদে ইতি মেদিনী। যষহ মধ্ণে। সহে। বলে 

জো।তিষি চ পুংমি হেমন্তমগয়োরিতি বেদিনী । তপ সম্তাপে। তপো লোকান্তরেহপি 

চা্দায়ণাদৌ ধন্মে চ পুম।ন্ শিশিপমেঘয়ে।রিতি। চহ পুজায়াস। মহ উৎসবতেজসোরিতি 

মেদিনী। নত হিংসায়।ম্। ভেবাদিকঃ ক্রেয়াদিকশ্চ। নভোহস্তরিক্ষং গগনমিতামরঃ। নভঙ্ত 
নভম সাদ্ধীং তগন্ধ তপন সহ সহঞ্চ নহসা সার্দীং মহ? মহসা সহ তমেন চ তমঃ প্রোজ্ং 

রজেনাপি র্জঃ সমদিতি দ্বিরবূপকো ধঃ। নব্নুচ্প্রত্যয়ে নভঃ সহ্শ্পম ইত্যা দিসাস্তশব্দাঃ সিধ্যস্টি। 

পচাদাচি নভং সহস্তম।মতা দ্য অপ সিধান্তি পরপ্ত রজ ইতি অকারান্থসকারাস্তৌ রলোপবচছকে! 
ন সিধাত ইতি রজেন।পি রজঃ সমমিতি কৌষশ্চিন্তা এবেতি চেদত্রাহঃ । রজঃ রাগেহন্মাদস্থপি 

পত্তিঃ। প্রথিতিঃ । *তিত্ুত্রেঘগহাদ'নাম্্” এই সুত্র দ্বারা ইট্ হয়। ১৮৪ দৃধাতুর 
উত্তর"তি গ্রতায় হয় এবং খকারের হন্স হয়। দুত্তিঃ। ১৮৫ কৃ, তু ও কপি ধাতুর উত্তর 
'কীটন্ প্রতায় হয়। কিরীটম্ শিরোভষণম্। তি তরীউং স্তুবর্ণম্ শিরোবেটনক। কগীটং 
কুক্ষিবীরিণোঃ? ১৮৬ কুচি, বচি, কুচি ও কুটি ধাতুর উত্তর কিতচ্ প্রতায় হয়্। 
রুচিতম্ মিষ্টম্। উচিতম্। কুচিতং পরিমিতম। কুটিতং কুটিলম্। ১৮৭ "কুটি ও 
কুষি ধাতুর উত্তর ঝ্লন্ প্রত্যর হ্য়। কুট্াাম্। কুম্মলম্। ১৮৮ কুষি ধাতুর 



কৃদন্তে উণাদয়ঃ। ৬৪৩ 

১৯৪ রশ্পেরত এচ্চ। রেপোহবদ্যম্। ১৯১ অশের্দেইনে যুট চ। দেবনে স্তৃতৌ। 
যশ2। ১৯২ উ্জের্বলে বলোপশ্চ। ওজঃ। ১৯৩ শ্বেঃ সম্প্রসারণর্থঃ | শবঃ। 
শবসী। বলপধ্যায়োহয়ম্। ১৯৪ শ্রয়তেঃ স্বাঙ্গে শিরঃ কিচ্চ। শ্য়তেঃ 
শির আর্দেশোহস্থন্ কিচ্চ। শিরঃ। শিরসী। ১৯৫ অন্ডেরুচ্চ । উর 
২৯৬ ব্যাধো শুট চ। অর্শো গুদব্যাধিঃ | ১৯৭ উদকে হুট চ। অর্ডেরস্ন্ 
স্ান্তহ্থ চ ন্ুটু। অর্ণঃ। অর্নসী। ১৮৮ ইণ আগমি । এনঃ। ১৯৯ রিচেদ্ধনে 

তুরপ্রিভ্যাং কিদ্িতি বক্ষামাণেনাস্ছনঃ কিন্ব।মলেপে রঙ ইতি মিধাতি ঘঞথে কবিধ।নমিতি 
কপ্রভায়ে তু রজ উতাদস্ত্োথপি সি্ধ্যতীতি | ১৯০ রগেঠ। রূপ ব্যততারং বাচি। অন্মাদনুন স্থাদত 
এক।রশ্চ । রেগোহবদ্যমিতি । অরেপসাতশ্বেতি মন্ত্রে ভষ্যে উত্ত২ নণপুরবকরেপব্শ বস্তা 

ননদাবাচকহা। ১৯ অশেঃ | অশু ব্যাপ্তাবন্ম।দহুন্ স্তাদ্ধ।তে|যুডাগনশ্ত। ঘশঃ কীন্তি। ১৯২ উজেঃ। 

উজ আজবে হন্মদহন্ স্ঞাদ্ধলে বাচ্যে বকারস্ত লে।পণ্চ। আজে। দীপ্ত।ববষ্টন্তে প্রকাশ- 
বলয়োরগাতি মেদনী। ১৯৩ শ্বং। ওহি গতিনুদ্ষোরম।দচন্ চ্য।ৎ সন্প্রনারণশ্চ। ১৯৪ আয়তে: | 
শ্রিঞ্ সেবায়মন্মাৎ দাঙ্গে বাচোহহুন স্ভাৎ স চ কিছ্ধাতে।£ শিরাদেশশঠ। উত্তমাঙ্গং শির 

শীধমিত।মরঃ1 খঞ্রধ কপ্রভায়ে তু শির ইতাদস্থেহপি শিরোবাচী। শিরে।হদত্তে! রজে।বাচী 
ল্দশ্তথেতি কোবান্ুরমূ | পিওং দরাদগযাশিরে হতি ববুপুরাণে । কুণলে।দঘ &গও।নাং 

কুমার।ণাং তরধিনাম্। নিচকঞ শিরান্ দে!ির্নালেভা ইব পঙ্কজানতি মহ।ভারতম্। ১৯৫ অ.82। 

গ গঙাবন্মাদস্থন কি হাদ্ধাতোরাহধ্ রপরত্স্ ॥ উরো বৎসঞ্চ বক্ষশ্চেতামরত | ১৯৬ ব্য।ধো। 
অ্খেরেব ব্যাধো বাচোহনুন্ তস্ত হডাগমশ্ড ত্যাৎ। ১৯৭ অর্পণ ইতি । পানীরমিতার্থঃ। ১৯৮ ইণত। 

হপ্ গতাবস্মাৎ পাপে বাচোহ্ন্ স্যাত্তস্ত নুডাগম্ণ | এনং পাপন । ১৯৯ রিচেঃ। প্রিচির্ 

উত্তর ঝ্সপন্ প্রৃতায় হয় এবং পাতুর ষ স্থানে লকার হয়।* কুল্মলং পাঁপম্।, 
১৮৯ সকল ধাতুর উত্তর অস্থুন্ প্রত্যয় হয়। চেতঃ। সরঃ। পয়ঃ। সদঃ। 
বর্চঃ পুরীষম্। রক্ষঃ রাক্ষসঃ। বোধ তটঃ। রোঁদপী দ্যাবাপুৃথিব্যো। বয়ঃ 
কাল্কতাবস্তা। অনো ভক্তঃ। তমোহন্ধকারো পাহুশ্চ। মহঃ তেজ5। সহঃ বলম্॥ 

সহ! মার্গণীর্যঃ। তপঃ তগন্তা। তপা মাঘঃ। মাঃ চন্দঃ মাসশ্চ ইত্যাদি । ১৯৭ রপ 
ধাতুর উত্তর 'অনুন্ প্রত্যয় হয় এবং অকারের স্ছনে একার হয়। রেপো অবদ)ম। 
১৯১ অশ ধাতুর উত্তর বেদনার্থে অস্থুন্ প্রতায় হয় এবং অকার স্থানে যুট আদেশ 
হয়। যশঃ। ১৯২ বলার্থে উক্ত ধাতুর উত্তর অন্ন প্রতায় হয় এবং বকারের 
'লোপ হয়। ওজঃ। ১৯৩ শ্থি ধাতুর উত্তর অন্ন্ প্রত্তার হয় এব* ধাতুর সম্প্রসাঈণ, 
হয়। শবঃ। শবসী। এই শব্ধটী বলপর্যযায়বাঁচক । ১৯৪ শ্রি ধাতুর উত্তর **শের 
আদেশ হয় এবং অস্থুন্ প্রতায় হয় এবং উহা কিৎসংদ্রক হয়। শিরং। শিরসা। 
১৯৫*.অগ্ডি ধাতুর উত্তর অন্ন প্রতায় হয় এবং অকারের স্থানে উকার হয়। 
উরঃ। $৬ ব্যাধি অর্থে অর্তি ধাতুর উত্তর অস্থুন্ প্রত্যয় ও শুট আগম হ্য়। 
অর্শো, গুহ্ব্যাধিঃ। ১৯৭ উদকার্থে অস্তি ধাতুর উত্তর অন্থুন্ প্রত্যয় হয় 
এবং হুট আগম হয়। & অর্ণঃ নং -অর্ণসী। ১৯৮ আগঃ অর্থাৎ অপরাধার্থে ই৭ 



৬৪৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী | 

খিচ্চ। চাও প্রত্যয়ন্ত নু, | ঘিস্বা কুত্বম। রেক্ণঃ স্থুবর্ণম্। ২০০ 
চায়তেরন্ে হুম্বশ্চ। চনে ভক্তম্। ২০১ বৃঙ্শীভ্ভ্যাং রূপব্বাঙ্গয়োঃ পু, 

চ। বর্পো বূপম্। শেপো শুহাম্। ২০২ আ্রুরীভ্যাং ,তুট চ।, আোতিঃ। 

রেতঃ | ২০৩ পাতের্ববলে জুট চ। পাজঃ। পাজসাঁ। ২০৪ উদকে থুট, চ..৷ 
পাথঃ। ২০৫ অন্নেচ। পাথো ভক্তম্। ২০৬ অদেনুর্ম ধৌ চ। অদের্ভক্তে 

বিরেচনে । [রিচ নিয়োজনসম্পর্চনয়েরিতাম্মাদ্বাধনে বাচোহম্রন্। রেকণ ইতি চঙ্গোরিতি কুদ্ছে 

অট্কুপ্(ডিতি ণত্বম্। ইহ দশপাদীবৃত্তে। সুটং নানুবত্ত্য রেকঃ রেকলী ইঠাদাজতঃ তম্স। উত্তরনূত্ে 

সুডনুবৃত্তেনির্বিব!দতাৎ। মণ্ডুকপ্নীতৌ মানাভাবাপক্ষাবিসংবাদাচ্৮ 1 উজ্বলদাত্তন তু রিচেরধনে 
চিৎকিচ্চেি পঠিত্ব| নুটং চানুবত্ত্য কিন্তার্গ,ণাভাবে নুট্শ, তেন ঞকারে রি ইতি নাধিতম্ 

তল্লেকবেদয়োরপ্রমিদ্ধত্বাছুপেক্ষাম 1 নিতা রেকণে। মন্ত্রাঃ পরিষবাং হরণ বেকণ হন্ান্ত প্রসিদ্ধত্াৎ। 

বৈদিকনিঘন্টো চ সবর্শপষায়েদু তথা পাঠা বেদণাষো তু প্রগতশুদ্হণৈন তস্ত সাধিভাহ!চ্চ | 
রেক্ণ ইতি প্রয়োগ এব সাধীয়াশিতি দিকৃ। ১০* চায়তেঃ। চামু পুজানিশামনঘোরএদক্লে 
বাচোহসুন্ ভ্যাত্শ্য শুট চ ধাতোহ্ন্বিতধ্ধ যলোপঃ | চনে! দধিধপলতা সুতে দধিখনশ্চন 
ইতাদিমঙ্তেযু প্রসিদ্ধোইরং চনশব্দঃ । এতেন চণেহন্নমিতাদাহাতা বাহলকাধত্বমিতি বদস্তে। 
দশপাদীবৃত্তিকরাস্তদন্ুমারিণ প্রসাদকরাদয়শ্চ পরান্তাঃ। ২০১ খুছ। হৃছ সন্তস্তে। শীছ শপ্রে। 

আত্যাং যখানমং রূপে স্বা্গ চ বাচোহহ্থন শ্াত্তস্ত যুডাশমণ্ঠ।  বখো। রূপমিতি । দন 

ছিশ্রদেবা অভিবধসাতুদিত্যাদিনস্ত্েমু প্রনিদ্ধমিদম্ | শেগঃ হ্তাদ্ বুষণং পেলামতি হভৃতিচভ্রঃ। 
অকারাস্তোহপায়ম্। শেপপুচ্ছলাজুলেদু শুন ইতি বাতিক শেপ ইতি নিদ্দেশ।ৎ যন্যা মুশস্তঃ 

প্রহরাম শেপমিতি বৈদিক ঠায় শ 951 ২০১ কআরীভাম্। আগতো। ব্রা হবণে। আভ্যামঙুন্ তত 

তুটু চ শ্যাৎ্। তআোতোহনুবেগেজ্রিয়য়েরিতি বিশ্ব) রেতঃ শুক্রে পারদে চেতি মেদিনী। 
২০৩ পাতেঃ।, পা রক্ষণেহস্মাদবলে বাচোঙকন হুডাগনণ্চ ॥ ষুচি চেতাভ্তস্থ।দেপ।ঠন্মুচ্ভবলদত্তস্ত 
প্রামাদিকঃ। পৃথুপাজা অমস্তা ইত দিমন্ত্র তদ্ভায্যবিরেধাৎ। ২০৪ উদকে। পাতের'দকে বাচোহস্ুন্- 

হতাত্তহ্য থুডাগমশ্চ | কবন্ধমুদকং পথ ইঠ্যমরং | ২*৬ অদেঃ। অদ ভক্ষণে। ভিসা! স্ত্রী ভক্তমন্ষোহন্ন- 

ধাতুর উত্তর অস্ুন্ প্রতায় হয়। এনঃ। ১৯৯ ধনার্থে রিচ ধাতুর উত্তর অন্ুন্ 
গ্রতায় হয় এবং প্রত্যয় স্থানে নুট আশম এবং উহ! ঘিৎসংজ্ঞক হয়। ঘিৎসংজ্ঞা'হয় 
বলিয়া চ স্থানে ক হয়। (রকৃণঃ সুবর্ণম। ২০০ চায় ধাতুর উত্তর অন্নার্থে অন্ন 

প্রতায় হয় এবং হুন্ব হয়। চনঃ ভক্কম্। ২০১ বৃঙ্ ও শীঙ্ ধাতুর উত্তর ব্ধপ ও 

বঙ্গ অর্থে অন্গুন্ প্রত্যয় ও পুটু আগম হয়। বর্পে। রূপম্। শেপো গুহাম্। ২০২ 
ক্ক ও» রী ধাতুর উত্তর অস্থন্ প্রতায় ও তুটু আগম হয়। আোতঃ। রেতঃ। 
২০৩ পা ধাতুর উত্তর বলার্ধে অন্ন প্রতায় এবং জুটু আগম হয়। পাজঃ। 
পাঁজসী। ২০৪ উদ্কার্থে পা ধাতুর উত্তর অস্থুন্ প্রত্যয় ও থুটু আগম হর্সঈ। .পাথঃ 
২০৫ অন্নার্থে প ধাতুর উত্তর অন্ন প্রতায় ও থুটু আগম হয়। পাথঃ ডুক্তম্।. 

২*৬ ভক্ত অর্থে অদ ধাতুর উত্তর অঙ্গন্ প্রা; 2ুম্ আঁগম ও ধকার আদেশ হয়। 



কদন্তে উণাদয়ঃ। ৬৪৫ 

বাচ্ণেহসথন নুমাগমো। ধাদেশশ্চ। অন্ধেহলস্ 7 ২০৭ স্কন্দেশ্চ আাঙে। 
ব্বন্ধঃ। ক্ষন্ধসী | ২০৮ আপঃ কন্মাখ্যায়াম। কন্মাখ্য।য়াং হন্বো মুট, চ 
বা।৯* অগ্নঃ। অপঃ। বাহুলকাণ্। আপঃ। আপসী । ২০৯ রূপে জুট, 
চ। অকন্জোঁ রূপম্। ২১০ উদকে ন্ুস্তৌ চ। অন্তঃ। ২১১ নহেদ্দিবি ভশ্চ। 
নভঃ। ২১২ ইণ আগোহপরাধে চ। “আগঃ পাপাপরাধয়ো2৮। ২১৩ অমেভুকি 
চ। অংহঃ। ২১৪ রমেশ্চ। রংহঃ। ২১৫ দেশে হচ। রমস্তেহস্মিন রহ2। 

মিতামরঃ। দ্বিজ(তিশেষেণ যদেতদর্ধস। ইতি ভ।রবিঃ। ১০৭ স্কনেঃ | হ্বন্দির গতিশোষণয়ো রস্মাৎ 
শ্বাে বাচোহস্থন ধশ্চান্তাদেশ: | ২৮ আপহ। আপ্» বা।প্টো। অন্মাৎ কম্মাণ্যায়ামগন ইশ» ধাতো।2। 

প্রত্যয়ন্ত নুড।গমন্ত্র বা শ্যাৎ। অপ্রথ্থতীমশ্থিন। অপাংসি য্মন্রধিস দধূ। বাহলকাদিতি। 

উপলক্ষণং হৃন্বজুটে। বা শ্ত ইতি ব্যাখা।নস্ু।গি সপ্তবাত। *খ! চ এবতে কতাংমাভপি নপু-মকমাপ 

ইতি কোবমুদাহৃত্য সব্পমাগোময়ং জগদিতি প্রয়োগে! ঢুখটবুত্রী সমর্থিত: ২০৯ বাপে । জপে 
বাচো আপ্রোতেরহ্ৃন হুহ্বহঞ্ধ ধাতোঃং প্রতায়হ্ত ছুডাগনণ্ স্য/ৎ। অজ্জ হতি। ঝল।ং জশ্ 

ঝশীতি পকারস্ত বক।র:। ২১* উদকে । উদকে বাচো আপ্রোতেরস্থন ত্রন্ববঞ্চ নুম।গমো। ভশ্চান্ত।দে শু । 

২১১ নহেত। গৃহ বন্ধশেহশ্ম(দগগনে লাতোহছন্ ভশ্চশ্থদেশং স্যাৎ॥। নছে। ব্যে।ঙগি নভে মেখে আ।বণে 

চ পতদ্গ্রহে। ত্রাপে খুণালচত্রে চ বধাঞহ্ছ ৮ নভঃ স্মত হতি বিশ্ব । নঙঃ খং শ্াবণে নত! 

ইভামরঃ। শভভ্ত নভস। সাদ্ধামতি দ্বিরাপকো যাদকার।দু।হাগি | ২১২ ইণহ। হণে।হসুনস্।দপর।ধে 

বাচ্ে ধাতোরাগ।দেশশ্চ। শিশ্বেক্তিমাহ। আগ ইতি। ১১০ আংমহ। আম গত্যাদৌ অনম্মাদহন 

হগ।(গমশ্চ ধাঠো£ শ্াৎ। অমপ্সি গচ্ছন্তানেনাধন্্।দিতাহে! ছুরিতম। ২১৪ বমেশ্চ । রমেরসুন্ শ্ত।ৎ 

হগাগমশ্চ ধাতো:। রহে! ভোগহ। দা সি্ধে অশিরণিজ্ঞামশ্ণনি আজো! রজ্ঘ 

ইতি মাতৃদিতি শুদদ্ধয়মিতি গোবদ্ধন: | তখা ৮ শ্রমে ।সচতৃঙ্ীহ মণ্হসো রংজ্সস্তথেতি 
শ্বিরূপকোষঃ। এবখ। দতার্ধৈ িাধাদিসি ঘুণয়ঃ শীত্রমজ্ঘেবিশাতমিতি পঙ্গঃ সঙ্ঘঃ সরাণাং 
জগছুদয়কুতয়ে নিত্যযুগ্ধহ্য যন্ত ভ্তোতি প্রীতিপ্রস্গ।ম্বহমহিমঞ্চচেঃ সোহবতাতৎ হ/নানেশ বং । ইশ্যাত্র 
অজ্বে! রজ্ঘ ইতি খকারপাঠোহনুপ্রসরসিকন1: প্র।মাদিক ইতি বদন্তি। ২১৫ দেশে । দেশে বাচো 

অন্ধঃ অনম্। ২০৭ শ্বাঙ্গার্থে স্কন্দি ধাতুর উত্তর অন্ন প্রতায় ও ধ আদেশ হয়। 

বৃন্থে। স্থন্ধসী । ২০৮ আপ ধাতুর উত্তর কর্ম ও আখ্যা অর্থে অন্ন প্রত্যয় হয়। পরে 

হুম্য হয় ও সুট আগম হয় বিকল্পে। অগ্রঃ, অপঃ। বাছুলক হ্থত্রনলে আপঃ। 
আপসী ' ২০৯ রূপ অর্থ আপ ধাতুর উত্তর মন্থন্ প্রত্যয় এবং জুট আগম হয়৭” 

অজ্জে। রূপম্। ২১* উদকার্ধে আপ ধাতুর উত্তর হুম আগম ও ও আদেশ ফারং 
অন্ন প্রত্যয় হয়। অন্তঃ। ২১১ নহ ধাতুর উত্তর আকাশ বুঝাইলে *অঙ্থন্ 

প্রতাবী এবং ভ 'নাদেশ হয়। নভঃ। ২১২ অপরাধার্থে ইণ ধাতুর উত্তর আগ 
আদেশ ৬" অন্ুন্ প্রত্যয় হয়। আগঃ পাপাপরাধয়েঃ। ২১৩ অমি ধাতুর উত্তর 
'জঙ্গূন প্রত্যয় ও ছক্ আগম হয়। অংহঃ। ২৯৪ রমি ধাতুর উত্তর অন্ন প্রত্যন্ন 

ও ছুক্ আগম হয়। রঙ । ২১৫-দেশার্থে রম ধাতুর উত্তর অঙ্গুন্ প্রত্যন্থ এবং 



৬৪৬ সিদ্ধান্তকোৌমুদী ৷ 

২১৬ অঞ্চ্যঞ্জিযুজিভূজিভ্্ কুশ্চ । এভ্যোহস্ুন্ কবর্গশ্চান্তাদেশঃ | “অস্কশ্চিজ 
শরীরয়োঃ৮। অঙগঃ পক্ষী । যোগঃ সমাধিঃ। ভর্গস্তেজঃ। ২১৭ ভূরঞ্জিভ্যাং 
কি। ভুবঃ। রজ2। ২১৮ বসেনি । বাসো বন্ত্রমূ। ২১৯ চন্দেরাঁদেশ্ 
ছঃ। ছন্দঃ | ২২০ পচিবচিভ্যাং স্থুট চ। পক্ষসী তু স্মৃতৌ পঞ্ষৌো। বক্ষে 
হৃদয়ম্ | ২২১ বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি | বক্ষাঃ অনভ্রান্ । হাসাশ্চ্্রঃ 
ধাসাঃ পর্বত ইতি প্রাঞ্চঃ। বস্তুতন্ত্র ণিদিত্যনুবর্তৃতে ন তু স্ুট.। তেন 

রমেরহছন হকারশ্চান্তদেশ: ভৎ। রহস্তত্ব রতে গুগ্ে ইতি মেদিনী। ২১৬ অঞ্চিঃ। অঞ্ু গতি 

পুজনয়ো; । অনু ব্ক্তিনক্গণকপ্তিগতিযু। যুছির যোগে । যুজং সমাধৌ। ভূ ভঞ্জনে। অস্কঃ অন্কস 
অঙ্কাংসি। অঙ্গ; অঙগসী অঙ্গাসি। যষোগঃ যোগলী বোগাসি। ভর্গস্তেজ ইতি । হর: 

ম্মরহরো ভর্গ: ইতাত্র ভর্গশব্দো ঘণগ্ন্ঃ পু্লিঙ্গ ইতি বোধাং। উচ সমবায়েহস্ম।দক্গুনি বাছুলকাৎ 

কতন্। স্যিঙ্কাদিত্বাদ্া। ওক: আশয়মত্রেহপি মন্দিরেহপি নপ'সকমিতি যেদ্িনী। ২১৭ ভৃরগ্সি: 

ভূ সন্তয়াম । রপ্ত রাগে । আভা মনন কিৎঙ্যাৎ। ভুবঃ অগ্তরিক্ষম | থঙ্ঠান্ত প্রতিবপকমব্যয়মিদম্: 

রজো! রেণু রজঃ ক্লীবং গুণাপ্তরে। আব্ববে চ পরাগে ৮ রেণুমারেহপি দৃততে ইতি মেদিনী। 
ঘরে কপ্রতায়ে তু অক।রান্থে।হপায়ম। রজোহয়ং রজসা সারা" স্রীপুষ্প €ণধুলিঘিতাজয়কে।যঃ । 
২১৮ বনেঃ। বস নিবানেহম্ম।দহুন শ্যাৎ সচ ণিৎ। গিত্বাদনুদ্ধিত । ১১৯ চন্দেত। চর্দি আহলাদনে 

অন্মাদশ্নল আদেং ছকারশ্চ । ছন্দঃ পদাপ্রভেদেইপি শ্বৈরাচারাভিল।বযোরিতি মেদিনী। 

অকারাগ্ডে।হপায়ম্। ছন্দ বভিপ্র/র়বশ।বিভাযমরছ্িরূপকো যো ।২২* পঠিত । ডুপচষ্। পাকে বচ পরিভাষণে 

আভা।মনুন্হ্যত্তহ্য কডাগমশ্চ। চহ্য কুতে বস্ত খত্ম্।€ পক্ষ: পক্ষণী পক্ষ।ংসি। যথা শলায়ৈ 

পক্ষসী উতি শ্রুতি; পুর্বেত্ররে দ্বে পক্ষসী ইতি" শ্রুতি: । পুর্বোতরে দ্বে পক্ষপী ইতি 
অনীকাধিকরণে শাবরভা'বাম। মাঁধবস্ত পক্ষপরিগ্রহইত্যস্ম।দস্থন ইত্যাহ। ২২১ বহি। বহি প্রাপণে। 

ওহাক ত্যাগে। ডুধা এ ধরণাদে এভ্যোহস্থন্ শ্তাৎ। অব্র পুলিলু রাৎ হুটমন্বর্তরতা সুক্জবলদত্বাদীনাং 

মতেনোদ।হরণ্মাহ । বক্ষ।;ঃ হাসাঃ ধাস। ইতি প্রাঞ্চ। ইতি সকলরৃত্তিকৃতঃ প্রসাদকারাদয়- 

শ্চেতার্থঃ। এতচ্চাযুক্তম। উক্তোদাহরণানি হি লোকে তু ন দৃগ্ন্তে ন বা সম্ভবন্তি হুত্রেহন্মিন্ 

ছন্দসীতু্ততাৎ। বেদে তু বিপরীতান্যেবেদ[হরণানি দৃশ্যন্ত ইত্যাহ। বস্ততন্তবিতি। বেদভাষ্য- 

হ আদেশ হয়। রমান্তে অন্মিন রহঃ । ২১৬ অঞ্চ, অগ্র, যুজ ও ভূজ ধাতুর উত্তর 
অন্ন প্রত্যর এবং অস্তে কবর্গাদেশ হয়) অঙ্কঃ চিহ্ন শরীরয়োঃ । অঙ্গ: পল্গলী। 
যোগঃ সমাধিঃ। ভর্গঃ তেজঃ। ২১৭ ভূ ও রঞ্জি ধাতুর উত্তর অস্থন্ প্রত্যয় 
এবং কিংসংজ্ঞা হয়। ভূবঃ | রজঃ। ২১৮ বস ধাতুর উত্তর অস্থন্ প্রত্যয় হয় 
এবং উহ ণিৎসংজ্ঞক হয়। বাসে। বন্ত্রমূ। ২১৯ চন্দি ধাতুর উত্তর অন্গন্ প্রত্যয় 
এবং 'আদিতে ছ আদেশ হয়। ছন্দঃ। ২২০ পচি ও বচ ধাতুর উত্তর অস্মন্ প্রত্যয় 
হয় এবং ্ুট্ এ হয়। পক্ষসীতু স্থতৌ পক্ষৌ। বক্ষো হৃদরম্। ২২০ বহি, 
হা ও ধাঞ ধাতুর উ উত্তর বেদে অন্থন্ পাঠা হয়। বঙ্গাঃ অন্ডান্। গ।সাশন্দ্রঃ ॥ 
ধাসাঃ পর্বতঃ। বাস্তবিক ঘিৎ এইটীর অন্ুবৃত্তি হয় কিন্ত সু অন্ুবন্তিত হইবে ন।। 

নুতরাং বহি ধাতুর উপধার বৃদ্ধি হয়। অপর ধাতুনয উত্তর "আতো যুক্ এই, 



কৃদন্তে উপাদয়ঃ। ৬৪৭ 

বহেরম্পধীবুদ্ধিঃ। ইতরয়োরাঁতো যুগিতি যুক্। **শোণা ধৃষ্ণ, নৃবাহসা”। 
«তোতা হবং গুণত শ্তোমবাহাঃ৮।  পাঁবশো] বিহায়াঃ”।  “বাজজ্তরো 
বিহায়ী2। “দেবো নয় পৃথিবাং বিশ্বধায়াঃ৮। “অধারয়ত পৃথিবীন্থিশ্বধায়সম্ঠ | 
“ধর্ণসিস্তুরিধায়সমিত্যাদি”। ২২২ ইণ আপিঃ। অয়াঃ বহ্িঃ। স্বরাদিপাঠা- 
দব্যয়ম্। ২২৩ মিথুনেহসিঃ পুর্বিবচ্চ সর্ববম্। উপসর্গবিশিষ্টো ধাতৃশ্মিথুনস্ত ত্রা- 
হ্বনোহপবাদোহসিঃ স্বরার্থঃ ৷ ২২৪ নঞ্রিঃ হন এহ ঢ। অনেহাঃ। অনেহসৌ। 
২২৫ বিধাঁঞ্জেো? বেধ চ। বিদধাতীতি বেধাঃ ।২২৬ নুবো ধুটু চ। নোৌধঃ। ২২৭ 
গতি কারকোপপদয়োঃ পুর্ববপদ্প্রকুতিস্বরত্বঞ্চ ৷ অসিঃ স্যাঁশ। স্থুতপাঃ। 
জ/তবেদ।ঃ। গতিকারকোপপদাত কুদিতুযুন্তরপদঞ্রকৃতিশ্গরত্ধে সতি শেষস্যানু- 

দান্হ্বে প্রাপ্তে তদপবাদার্থমিদম্ । ২২৮ চন্দ্রে মো ডিৎ। চক্দ্রোপপদান্ম।- 

কাবাদয়শ্েহানুকুলা ইত্যবধেয়ম্। ১২২ ইপঃ। ইণ্ গতে। অন্মাদাসিঃ ম্য।নিথুনে । সুয়শ] ইতি। 

অশের্ধেদনে পুই চেত্যাদি পুর্ববৎ হৃপয়ঃ সুম্বেতা ইত্যাছাদাহধান্। ২২৪ নঞ্িঃ। হস্থেনঞ্াপ- 

গদেইনিঃ শ।ৎ ধাতোরেহ!দেশশ্চ। খদুশনস্প রা'দশইত্য।দিন। সাবন। ২২৫ বিধা.গ21 ডুধ।'ঞ ধারণাদো 
বিপূর্বাদন্মাদসিং স্তাছ্েধ।দেশণ্চ সোপসর্গধাতে।2। বেধাঃ পুলি হষীকেষে বুধ চ পরমেষ্ঠিনীতি 
মেদিনী। ২২৬ নুবঃ। ণু স্ভো অস্মদরদিং স্যাত্ুস্তয ধুডাগমশ্চ । নোধা ইতি সদ্যে। ভবস্তিমাপ নোধ। 
ইতি মন্ত্রে নৌধা কধিভবভীতি নিরুক্তম্। নবং দধাতীতি তু নৈরুতক্তং বুৎপত্যান্তরং বে।ধ্যম্। 

১২৭ গতি । গতে। ক।রকে চোপপদেহপিঃ স্ত/ৎ। তপ সস্তাপে । বিদ জ্ঞানে । বিদম লাভে । ২২৮ চন্দ্রে। 
চন্দ্র রজতমমৃতঞ্চ তদদিব মীয়তে অসৌ চন্দ্রমা ইতি হরদত্তঃ। স চ তিদিতি ডিত্বাতিলেপে 

সুত্র দ্বারা যুকু আগম হয়। “শোণা ধৃষও, নুবাহসা”। "আতা কবং গৃণতঃ 
স্তোমবাহাঃ৮। প্বিশ্বো। বিহায়াঃ” 1 প্রাজন্তরো। বিহায়াঃ” | “দেবে! নয় পুখিবীং 
বিশ্বধায়াঃ৮। “অধারয়ৎ্ পৃথিবীং বিশ্বধায়সম্” । প্ধর্ণসিং ভূরিধায়সম্” | ইত্যাদি। 
২২২ ইণ ধাতুর উত্তর অসি প্রত্যয় হয়। অগয়াঃ বহিঃ । ব্বরাদিগণ মধ্যে প'ঠ 
হেতু ইহারা অব্যয়সংজ্বক হয়। ২২৩ মিথুনার্থে ইণ ধাতুর উত্তর অসি প্রত্যয় 
হয়* এবং পূর্বব আগমাদি সমস্তই হয়। উপসর্শবিশিষ্ট যে ধাতু তাহাকে 
মিথুন বলে। সেইস্থলে অন্ুন্ প্রত্যয়ের বিশেদক যে অসি প্রত্যনন উহ স্বরার্থ 

স্থপেয়াঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ | স্থুপেশা ইতি উজ্জলদন্তঃ। ২২৪ নএ্পুর্বক হন ধাতুর 
উত্তর অন্ছুন্ প্রত্যয় হয় এবং এহ আদেশ হয় | অনেহাঃ । অনেহপে। 
২২৫ বিপূর্ববক ধাঞ ধাতুর উত্তর অন্তন্ প্রত্যয় হয় এবং ধা স্থানে বেধ আ্াদেশ 

হয়। “বিদধাতি ইতি বেধাঃ। ২২৬ নু ধাতুর উত্তর অন্গুন্ প্রত্যয় হয় এনং ধুউ, 
আগ হয়'। নোধঃ 1 ২২৭ গন্তিসংজ্ঞক শব্দ অর্থাৎ উপসর্গ এবুং কারকবাচক 
শব্ধ উপ্রপদ হুইলে ধাতুর উত্তর অসি প্রত্যয় হয় এবং পূর্ববপদের প্রকতিশ্বরত্ব হয়। 
+ক্ছতপাঃ। জাতবেদাঃ। গ্লুীতি ও, করকোৌপপদের উত্তর কৃৎ প্রত্যয় হয়। এই 



৬৪৮ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

ভোহপিঃ স্যাৎ স চ ভিত চন্দ্রমাঃ। ২২৯ বয়নি ধাঞ্ঃ। বয়োধাস্তকণঃ 
২৩০পয়সি চ। পয়োধাঃ সমুদ্র! মেঘশ্চ । ২৩১ পুরসি চ। পুরোধাঃ। ২৩ 
পুরূুরবাঃ। পুরুশব্দশ্য দীর্ঘো রৌতেরসিশ্চ নিপাত্যতে । ২৩৩. চক্ষেবধবহুল 
শিচ্চ। নৃচক্ষাঃ। ২৩৪ উঃ কিশু। উঃ | ২৩৫ দমেরুনসিঃ। “সপ্তার্চদ 
মুন।৮। ২৩৬ অঙ্গিরাঃ। অঙ্গতেরসিত ইরুড়াগমশ্চ । ২৩৭ অপ্পরাঃ 

সর্তভে রঙ্গুর্বাদপসিঃ। প্রায়েণায়ং ভূম্সি। অপ্পরসঃ | ২৩৮ বি 
পা শে পাস লস তামা 

চক্ত্রমমৌ চত্দ্রমস ইত্রাদি সিধ্যতি । ২৩* পয়মি। ডুধা,গু ধারণে অস্ম।ৎ পয়স্থাপপদেহসি স্তাৎ স 
ডিৎ। পয়োধা ইতি । পয়ঃশন্দে উপপদে ডুধাঞঃ পৃরিবৎ। ৩৩১ পুরসি চ। পুরঃশন্দে উপপতে 
পুর্ববৎ। পুরোধাস্্ম পুরোহিত ইতামরঃ। ক্লৌোতেরিতি । রুশকে। পুরূরব! বুধস্থতে! রাজি 

পুরূরব! ইত্যমর:। ২৩৩ চক্ষে১। চক্ষিঙ বান্তায়াং বাচি অস্মাদসিঃশ্যাৎ স চ বছুলং শিৎ। শিত্বা 

সার্নবধাতৃকসংজ্ঞায়।ং খ্যাঞ্, ন। নৃচক্ষাং রাক্ষসঃ। শিত্বাভাবপক্ষে তু খ্যাঞ্খাদেশঃ। প্রখ্যা 
প্রলাপতিত | ২৩৪ উঃ | উম দাহেহন্ম।দসিঃ ভ্াৎস চ কিৎ। উধঃ প্রভাতম। দশপাদ্যত্ত বশ 

কিদ্িতি পাঠঃ । বসত শ্রবোণ সহছেতি। উধ1 দ্েবতাবিশেষত। অপে। ভীতিহ্থত্রে উধসশ্চেষ্যতে ইবি 

বার্তিকহ্য সমুষত্ভিরিতুদ।হরণং বিবৃণ্ভিরয়ং পাঠঃ পূরস্কতঃ। ২৩৫ দমেঃ। দম উপশমে সপ্ত।চির্রমুনা 

শুক্র ইতানর:) পক্ষে২ম্যেষমপি দৃগতে ইতি দীর্ঘঃ। জুষ্ঠো দমুন। দমুনসং গুহপতিং বরেণাস্ 

দশপাদা।প্ত দমেরুনসিরিতি শ্ু্রএব দীর্ঘঃ পঠ্যতে তন্মতে বাহুলকাদ্ব,স্বো বোধাঃ। ২৩৬ অঙ্গির 
খাষভেদত | ২৩৭ সঃ) শ্য গতো প্রায়েপেতি। স্্রিয়।ং বন্তধপ্নরস: স্াদেকত্বেহগ্পরা ইতি শব্দার্পবঃ 
অপ্দরস্বপ্নর।: প্রোক্তাঃ সুমনংস্গ চেতি ছ্বিরাপকোধ:। একাপ্দরঃ প্রার্থিতয়ে।বিবাদ ইতি রধুঃ 
২৩৮ বিদ্দি। নিদভ্ঞানে। তুজ পাঁলন।ভ্যবহারয়োঃ আ্ত্যাং বিশ্বশব্দে উপপদেহসিঃ শ্যাৎ। শব্দ" 
রূপপরত্বছ্িশে ইত্যত্র 'স্ি্লাদেশো ন কৃত উদাহরণে বিশ্বং বেত্তি ভূঙুক্কে ইতি বিগ্রহঃ যন্ত্র 
তৎপুরুষে কৃতীতি ' সপ্তমা। অলুক্বিশ্বেদেব বাঃ অশ্রি বিশ্বেভোজ।: ইন্দ্র ইত্যুজলদত্তেনোক্তত ত 

সুত্রান্থুসারে উত্তরপদের প্রকৃতিত্বরত্ব বিহিত হইলেই অবশিঞ্টার অনুদাত্তত্ব 
প্রাপ্তি হইবে। অতএব তাহার অপবাদের জন্ত এই শ্ুত্রটী করা হইয়াছে। 
২২৮ চন্দ্র শব উপপদ হইলে মাঙ. ধাতুর উত্তর অসি প্রত্যয় হয় এবং উহা 
ডিৎসংজ্ঞক হয়। চন্দ্রমাঃ। ২২৯ বয়স্ শবাপুর্বক ধাঞ ধাতুর উত্তর অসি প্রত্যয় 
হয়। বয়োধাঃ তরুণঃ | ২৩০ পয়স্ শব্দপূর্বক ধাঞ্ ধাতুর উত্তর অসিপ্রন্তায় 
হয়। পয়োধাঃ সমুদ্রঃ মেদঃ। ২৩১ পুরস্ শব্দ পূর্বক ধাঞ ধাতৃব্র উত্তর অসি 
প্রত্যয় হয়। পুরোধাঃ। ২৩২ পুরুশব্দ পূর্বক রু ধাতুর উত্তর নিপাতনে অসি 
শীত্যয় হন্স এবং পুরু শব্ষের পরবর্তী রকারের দীর্ঘ হয়। পুব্ূরব!। ২৩৩ চক্ষ 
ধাতুবু উত্তর অসি প্রত্যয় হয় এবং বহুল শিৎ আদেশ হয় | নৃচক্ষাঃ । ২৩৪ উষ 
ধাতুর উত্তর অসি প্রতায় হয় এবং উহা? কিংসংজ্ঞক হয় । ২৩৫ দমি ধাতুর উত্তর“উনপি 

প্রত্যয় হয়। ,সপ্তার্চিঃ দমুনাঁঃ অগ্রিঃ। ২৩৬ অঙ্গ ধাতুর উত্তর অসি গ্রীত্যয়, এবং 
উন্ধ এ উট আগম হয়। অঙ্গিরাঃ। ২৩৭ অপ শব পূর্বক স্য ধাতুর উত্তর অসি প্রতয়ে, 

হয়। অগ্সরাঃ। এই শব্দটি প্রায় স্্রীলিঙ্গ বহুবচুনাহ। অগ্চুসরসঃ । ২৩৮ বিশ্ব শবদপূর্ববক, 



স্দস্তে উপাদয়ঃ | ৬৪৯ 

ভুজিন্ডযাং , বিশ্বে । বিশ্ববেদাঃ। বিশ্বভোজাঃ। ২৩৯ বশেঃ কনসিঃ। 
সন্প্রসারণম্। উশনাঃ। 

হত্যুণাদিষু চতুর্থঃ পাদঃ। 

১ অদিভূবে ডুতচ্। অদ্ভুতম্। ২ গুধেরমঃ। গোধুমঃ। ৩ মসেরূরন্। 
মসুরঃ। প্রথমে পাদ্দে অসেরুরন্ মসেশ্চেত্যব্র ব্যাখ্যাতম্। ৪ স্থঃ কিচ্চ । 
স্থরে। মনুষ্যুঃ। ৫ পাতেরতিঃ। পাতিঃ স্বামী । সম্পাতিঃ পক্ষিরাজঃ। 
৬ বাতের্নিহু। “বাতির দিত্যসোময়ো$” । ৭ অর্ডেশ্চ। অরতিরুদ্বেগঃ ॥ 
৮ ভূহেঃ রে। হলোপশ্চ । তৃণম্ । ৯ বৃঞ্লুটিতনিতাড়িভ্য উলচ্ 

তথা নতি ন্মিন্নাদেশল্ত হুর্শারত্বাপত্তেং “সসমুলীকো। ভুল হু বিশ্ববেদ।2” "পুষা ভগঃ গ্রমডে বিশ্বভোজা” 

ইত্যাদিমর্গেধু হুপো। লুক এব দর্শনাৎ্ বুতোৌ তবে নাহরখাচ্চ । ২৩৯ বশেঃ। বশ কান্তেো। উশন! 
ভাগবং কনিরিতামর: | ইতুযু৭11.1 *ভুর্থত পাদঃ 

১ অদ ভুবো। অত ইত্যবয়ম্। মিনিনির, ন্িশ্নপপদে ভূধ।তোড়ূতিচ্ স্কাৎ ডি।(টিলোপহ। 
অকুতমাশ্চযাস। ২ গুদ 1 গুধ পরিবেষ্টুনে ॥ তা তে পরিবেষ্ট্যতে প্রাণিভিরিতি গোধুমো নাগর 

হা।দে(ষধীত্রীহিভেদয়ে।- *মেদিনী। ৩ মসে; দস পরিণামে । ৪ স্ঃ। সা গতিনিবৃত্তাবন্ম।দূরন্ 

কিন্বাদ|লে।পঃ। স্ুরো। এনুষ্য ইতি সুর্য ৫: এহতৌ য ঈশে ইতি মন্ত্রে তু যোগপুরক্ষারাৎ 
রগ্ডেতার্থ ইতি ব্যাখ্যাতম্। € পাতেঃ। গা ক্ষনে । ৬ বাতেঃ। বা গতি গন্ধনয়ো | রভতসকোবস্থ- 
নাহ বাতিরিতি। ৭ অ52 খ গতো। অস্মাদতঃ হ্া।ৎ স চ নিৎ। ৮ চভহেঃ। তৃহ হিংলায়াম্ 

কু কিত্বাপগু,ণ।ভি।বঃ | » বৃগ্। | বুঞ্চ বরণে | লুঠ বিলোড়নে। তনু বিস্তারে । তন আঘাতে চুর।দিঃ। 

এনা উলট্ স্তাৎ তগাদেশশ্চ ধাতেঃ ষদ্যপি স।নসিপর্পীতি শ্বত্রে তড়লশব্দো শিপাতিতস্তথাপি 

বিদ ও ভুজি ধাতুর উত্তর অসি প্রতায় হয়। বিশ্ববেদাঃ। বিশ্বভোজাঃ। ২৩৯ বস 
ধাতুর উত্তর কনাস প্রশ্ত্যয় হয় এবং ধাতুর সম্প্রসারণ হয় । উসনা:। 

ইতুুণাদিষু চতুর্থঃ পাদ । 
১। অদ ও ভূ ধাতুর উত্তর ডুতচ্ প্রতায় হ্য়। অদ্গুতম্। ২ গুধ ধাতুর উত্তর 

উঠ প্রায় হয়। গোধুমঃ | ৩ মস ধাতুর উত্তর রন্ প্রভার হয়। অস্থরঃ | প্রথম-* 

পাদে “অসেরুরন্ মসেন্চ* এইস্ত্রে উরন্ প্রত্যয় বিহিত ও ব্যাখাত হউয়াছে। ৪ ঃ 
ধাতুর উত্তর উরন্ প্রত্যর হয় এবং উহা! কিৎসংভ্রক হয়। স্ুরো মনুষ্যুঃ। ৫ পা, 
ধাতুর উত্তর অতি প্রাতায় হয়। পাতিঃ স্বামী। সম্পাতিঃ পঞ্ষিরাজঃ | ৬ বা ধীহুর 
উত্তর অতি, প্রতায় হয় এবং উহা! নিংসংজ্ঞক হয়। বাতিঃ আদিতাঃ সোমঃ । 
৭ আন্তরিখা ধাতুর উত্তর অতি প্রত্যয় হয়। অরতিঃ উদ্বেগঃ। ৮ হৃহ ধাতুর উত্তর কু 
প্রত্যয় সয় এবুং হকারের লোপ হয়। তৃণম্। ৯ বৃএঞ, লুটি, নি ও তাড়ি ধাতুর 
উত্তর উলচ ও তও প্রত্যঈ হয়া, “বরিয়ন্তে লুট্যস্তে তঠ্ঠন্থে তাডান্তে ইতি ব! 

কৃ (৮২) 



৬৫৩ সিদ্ধাস্তকৌ মুদী। 

তগ্রশ্চ। ব্রিয়ন্তে লটান্তে তন্যান্তে তাড্যন্ত ইতি বা তণ্ুলাঃ। ১০ দঞ্ধসেঃ 
টটনে। ন আচ। প্দাসঃ সেবক শুদ্রয়ে।5৮। ১১ দনশেশ্চ । দাশো ধীবরঃ। 
১২ উদ্দি চেউেসিঃ। ন্ররাদিপাঠাদব্যয়ন্ত্ম। উচ্চৈঃ! ১৩ নৌ দীর্ঘম্চ। 
নাটৈঃ । ১৪ সে রমেঃ ভ্েে। দমে পুর্নিপদহ্ঠ: ট দীর্ঘ । রমেঃ 
স্থপুর্ববাদ্দমে বাচ্যে সঃ স্যাৎ। কিবা দন্ুনঃসিকলোঁপঃ। সুরত উপশান্তে 
দয়ালুণচ ! ১৫ পুঞ্েোে যঞকু হ্রন্ষশ্চ। ধতগ্প্রত্যয়ঃ । পুণ্যম্। ১৬ অন্সেঃ 
শিঃ কুট কিচচ। জআসতেঃ শির।দেশঃ ঘত্প্রত্যরঃ কিৎ তস্য কুড়াগমম্চ। 
শিক্যম। ১৭ অঞ্জেঃ কারুচ্চ । উরণো!। মেঘ ১৮ হিংসেরীরক্লীরচেই। 
*হিংসীরো ব্য।শ্রভৃষ্টয়ো 2” । ১৯ উদ্দি পুণে তরজলে। পুর্নবপদান্য্ালোপশ্চ। 

উদ্রম্। ২০ ডিও খনেন্স্রট, স্ চোদান্তঃ। আছ আল্ চ ডিও স্াদ্ধীতোন্ম্"ট,। 

প্রতায়স্বরেণ মধ্যোদাওঃ সঃ অয়ল্স চিৎরেণাত্ছের। তত বিবেক । ১০ দরসে: । দস সেবনে। 

তন্প(টটিনৌী ত্যাত।ং লকরশ্য(কারশ্চ টনে। নকার আটছাদাকার্থঃ | দন শে দানপাে ভূতা 

ধীরয়ে।রসভি বিহুঃ। ১১ দ'শেঃ | দংশ দংশ্নেহশ্মাদপি চটলো নকারহা চাহ হাথ কৈবনে দ।শ 
ধীনরা(বমযঃ | ১২ উদ্দি চিএ চরনে ডেসো ডহ্।টিপাগত। ১৪ মৌ। রমু আীড়।য়।ম্ । ১৫ পু পবনে। 

প্ুণাং মশোজ্ঞহভিহিতং তথ স্কতধন্ধয়োরিতি বিখট । ১৬ আসে অং অধঃ পতনে | কিন 

গুপ।-নার্থম্ 1১৭ খু গতাবন্মাৎ কুপ্রত্যয়ত তো কু চ রপরহম্্। যুলোপ্নাকৌ । মেডোর 

নোরাণার্ণাযুন্রেষরৃফণয় এডক ইত্যমরঃ | ১৮ হিংসেত। হিলি হিতসায়।স্। ১০ উদদি। দূ বিদ।রণে । 
২* ডিং খনেত। খন আশাদারণে অগ্সদজলৌ অ্তঃ। মুখনিংসরণে বন্ুপ্ররশ্তে।পায়য়োরপি সন্ধান্তয়ে 

এই বিগাহে ত গুলাঠ। ১০ দন্স ধার উদ্ভট টি, টি নও আ' প্রাযত্যয় হয়। দাঁস: 
সেবক শদরোঃ। ১১ দংশ ধাতুন উত্তরও এই প্রতায হয় | দাশো ধরব । 
১২ উত্পুর্দাক চি পাঁতুব শ্রুন মি প্রত্যয় হয়? উচৈচৈ:। ১৩ স্বরাদিগণ 
মধো পঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহার অনারগংজ্ঞা হইনেক। নিপুর্দক চি ধাতু 
উত্তর উডৈসি প্রায় হয় এবং নির ইকারের দীর্ঘ হয়। শীটৈঃ। ১৪ সুপুর্ব 
রম ধাতুর উত্তর দম অর্াৎ দশ বুঝাইলে ক্ত প্রভার হয় এব পুর্বপাঁদের 

" শ্ীর্ঘ হয় । কিন্ত হু অন্ুনামঘিক বর্ণের লোপ হ্য় । সুরত: উপশান্তঃ 
দঘ়ালুঃ। ১৫ পু ধাতুল উদ্তর যঞ্ধ প্রত্যয় হর এবং পুক আগমণ হৃম্ব হয়। 

'পুণাম্। ১৬ অ্রংস ধাপ উত্তর যত প্রত্যয় হয় এবং এ প্রত্যন্ন কিৎসংজ্ঞক হয় 

বলিয়। শি আদেশ এবং তাহার স্থানে কুড়াগম হয়। শিক্যম্। ১৭ ৭! ঠা 
উত্তর কুয প্রত্যয় এনং অকার স্থানে উকার হয়। উরণঃ £ষমঃ |, ১৮ হিন্স 
ধাতুর উত্তর ঈরন্ ও ঈরচ্ প্রত্যয় হয়। হিংসীরঃ বাত্রঃ ছুষ্টঃ। ১৯. উৎপূর্ব্বক 
দু ধাতুর উত্তর অচ্ ও অল্ প্রত্যয় হয় এনং পুর্বপদের ভিজা অর্থাৎ কাকের 

লোপ হয়। উদরম্।* ২০ খন ধাতুর উত্তর অচ্ ৪ অল্ প্প্রত্যর় হয় ও ধাতুর স্থানে সুট 



কুদন্তে উপাদয়ঃ। ৬৫৯. 

স চোদা; । মুখম্। ২১ অমেঃ সন্। অংসঃ। ২২ মুহেঃ খো মূর্ চ। মূর্খ; 
২৩ নহেহ্ভলে।পশ্চ | নখঃ | ২৪ শীডে। হ্রশ্চ 1 শিখা 1 ২৫ মাও উখো ময় চ। 

ময়ুহী | ২৬ কলিগলিভ্যাং ফক্ অস্ঠ উচ্ | কুন্নত শরীরাবয়নো বঝোগশ্ 
গুল্ফঃ পাদিগ্রন্থিঃ। ২৭ স্পৃশেই শ্বণ্ শুনো পুচ শবণ্শ্ডনে। প্রতায়ো 
পৃ ইত্য।দেশত। “গাশ্বোহস্স্ী কক্ষয়োরধ8৮। পশু শি ২৮ শনি শ্রয়- 
তেড়ন্। শ্মন্শব্ে। মুখবাচী। মুখমাআয়তে ইতি শঞ্রু 1 ২৯ অভ্রাৰরশ্ড। 

ও নয়নজলম্। ৩০ জনেষ্টন্ লোৌপশ্চ। জটা। ৩১ অচ্ তশ্ত জঙ্ঘ চ। 

নাটকাদে: শবেেছপি চ নপৃূতংসকমিতি মেদিনী। অমেঃ। ১১ অন গতৌ | শান্দো ভু! (7745 
ইত্যসরঃ1। অংসং কক্ষে বিভাগে চেতি। দণ্তে নিখত। ১২ সুহেঃ। খুহ বৈটিতেেহস্মাৎ খপ্রত্যয়ে। 
ঘাতোনা, র/দেশণ্চ। মুহাতততি মুখ? আন্ত মুডমথ(জ। হমুখ বোপেরব।লিশা উতামরঃ । ২৩ নহেঃ। 

নহ বন্ধনে । নখ. করকুহে ষণ্ডে পন্ধদছন্য নখ মখী কতি হিখঃ | নবী শী্রীবয়োহ শুজ্কোৌ নখরে 

পুনপু'সকমিতি মেদিনী। ১৪ শীহ | শীছ স্প্রে অন্মাৎ খঃ ধাতোহশ্ন্চ খপেহহখবিধান- 
সামর্থা।পগণাভাব্ঃ। শিখা শ।খা বহিছুড়াল!পুঁলেগ্রম।লকে উুড।নাজে শিকায়।ছ আলাবাং গ্রপদেহেপি 
চেতি মেপিশী।-« মাহ মানে। ময়গস্থিটকবহালাখিভ।মরত। ২৩ কানি। কল শক্নাপাশায়াত। 

গল অদনে। আহ্বাং ফর হ্যাং ধাভোরকারজোহঞ্ | গুল্ফ হতি ॥ তদ্এহী গুটিকে গগাফানি )মরহ। 

তয় পদয়োগ্রস্থী ইচ্যথ্ঠ| ২৭ স্পশ সাম্পশে। পাখু কক্ষেহধরে চনে পা পপ শ্গণেদপি চেতি 

বিশ্বমেদিন্ৌ ॥ ২৮ শ্রনি। শি সেবায়মন্সাৎ শ্বন্থাপপদে কুন্ স্তাৎ। ডিহ্টিলেপঃ। তদ্ধুঘ্বৌ শর 
1খুখইতামরহ | পুরুষহ্ত মুখে তেষহ আোম্ণ। বুদ্ধৌ শ্মক্শন্দো বকিঠ ইঠাখহি | ১৯ অশ্র্াদয়ত। 
অশূ ব্যাপ্তাবস্মাৎ রুন প্রভায়ো নঞপুর্নাৎ রা চ। বন্ত,হ্বলপন্তেনে ক্রম অগ্নাতেড়ুন্ রুই 
চেতি তদযুন্ুম। ডিহ্বাটলাগে ম তু ধালোষশবণাসঙ্গাৎ। ন চ টিলে।পাভ।বো শিগ।গাতে 

ইতি বা91মূ। তথা সহি মিগগ রা পিক ৩৭ ভাশে। এনী প্ানুত।বে 

অন্মদন্প্র হয়ঃ ভ্যান্ধাতে।রন্তযলোপন্চ ॥ জট লগ্রকচে মুল মাংস: প্রক্ষে পুণব্টা ইতি মেদিনী। 

আগম হয় এনং উহা ডিৎসংজ্ঞক ও উদাত্ত স্বর হয়। মুখম্। ২১ 'অমি ধাতুর 

উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। অংসঃ। ২২ নূহ পঠুর উত্তর খ প্রত্্যর হয় এসং 

মুর আদেশ হয়। মূর্খঃ | ২৩ নহ ধাতুর উত্তর খ গ্রহায় হর এবং হকারের লোপ হয়॥, 

নখঃ। ২৪ শী ধাতুর উত্তর থ গ্রনার হর এব গপহয়। শিখা । ২৫ সা রি 
সি 

পদ 

1 

উত্তর উথ প্রত্যয় হয় এবং ধাঁতুগ্থানে মর আদেশ হয়। নযুপম্। ২৬ কলি 9 গনি ধাতুর 

উত্তর ফক্ প্রত্যর হয়. এবং উতৎ্ আগম হয়। কুল্ফঃ শরীরাবয়বো রা 
গুল্ফঃ পাদগ্রন্থিঃ । ২৭ স্প্রণ ধাতুর উদ্তর শ্বণ্ ও শুন গ্রত্যর হয় এবং ধারকাক্নপু 
আদেশ হয় । পার্খোহস্্রী কঙ্ষয়োরপঃ | পর্ত জানুধম্। ৯৮ ম্মন্ শব্ষপুদ্দক শি বাড 

উত্তর স্ডুন্প্রভ্যয় হয়। শ্মন্ শবে মুগ বুন্াায়। দুখনাশ্ররতে ইচি শ্বশ্রু ॥ ২৯ 
অশ্রু গ্রুভৃতি শব্দ নিপাতনে পিদ্ধ হয়। অশ্রু নয়নজলম্। ৩০ ভন ধাতুর উত্তর 
ঈন্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতুষ্প নকাযুরক্* লোপ হয়। জটা।১ জন ধাতুর উত্তর 



৬৫২ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

তস্য জনেঃ জগ্বাদেশঃ শ্যার্চ্চ । জগঘা। ৩২ হস্তে শরীরাবয়াবে ছে চ। 
জঘনম্। “পশ্চান্নিতন্বঃ জ্্রীকট্যাং ক্লীবে তু জঘনং পুরঃ৮। ৩৩ ক্রিশেরন্ 
0৮1 লোপশ্চ। লকারম্য লোপঃ। কেশঃ। ৩৪ ফলেরিতজাদেশ্চ পঃ। 

এশতস্। ৩৫ কৃঞ্াদিভ্যঃ অংজ্ঞায়াং বুন্। করকঃ। করকা। কট'ক?। 
নরকম্। নরকঃ। নারকোহপি চেতি দ্বিরূপকোধঃ। সরকং গমনম্। 
কোরকঃ। কোরকঞ্চ । ৩৬ চীকয়তেরাদ্যন্তবিপধ্যয়শ্চ | কীচকো বংশ- 

ভেদঃ। ৩৭ পচিমচ্যোরিচ্চোপধায়াঃ ॥ পেচকঃ। মেচক2। ৩৮ জনেররষ্ঠ চ। 

৩১ জঙ্গেতি । জনেরচু প্রত্যয়ে সতি অজ দ্যত ইতি টাপ্। ৩২ হস্তেঃ। দেহাবয়বে বাচ্যে হস্তেরচ্ প্রতায়ং 
গা হিত্বঞ্চ ধাতোত অভ্য।সকাধামভ্য।সাচ্চেতি কুহমূ ॥ অমরোক্তিমাহ ॥ পশ্চন্বিতম্ব ইন্ি। 

জঘনঞ স্ত্রিয়াঃ শরে।ণিপুরোত।গে কটাবপীতি সেদিনী। ৩৩ ক্রিশেঃ। কিশ্ু ধিবাধনেহস্মাদন্ শা।ৎ। 

কেশ: হ্যাৎ পুংর্সি বরুণে হ্রীবেরে বুণ্ডলেহপি চেতি মেদিনী । ৩৪ ফলে: । ফল নিষ্পভৌো। পলঙং 

জরস। শৌঞ্াশিত্মরঃ 1 পলিতং শৈলজে তাপে কেশপ।কে চ কর্দমে ইতি সেদিনী। ৩৫ কু ।দিভাঃ। 

কৃঞ্ করণে । 'করকঃ কমগ্ডলুঃ1 করক। বৃষ্টিপাষাঁপঃ। কটে বর্ধাবরণয়োঃ। কটকে বলয়ে সানৌ। 
ক্কুন্ শিিসংজ্ঞয়ো(রিতি কুপ্প্রতায়ঃ সিদ্ধন্তথা! চ গুণভাজ ভি বুনি উদ্দাহাধাঃ। নিষেধভাজন্ 
কুনি উদাসীনাস্ত যত্র কুত্রচিদিতি ভাবঃ। নূ নয়ে। চু শাপকণ্ত নরকো। নিরয়ো ছুর্গতিঃ 
স্্রমামিতামবঃ। নরকত পুংসি নিরয়ে দেবারাতিপ্রদেশয়ে! তি মেদিনী। উদয়নাচাধাস্ত ল 

নরক।ণ্যে সম্তীতি ক্রীবং প্রযুঞ্ঠতে তশ্রিমুলিমিত্য।ভঃ ॥ স্থ গতো। ॥  সরকোশহস্ত্রী শীধুপাত্রে 
শীধুপানেক্ষুণীধুনোরিতি মের্দিনী। কু শরন্দে। কোরত্কেহন্ী ডুখলে স্কাৎ কক্কোলকমুণালয়ে।রিতি 

মেদ্রিনী | বিচকার' কোরকানীতি মাঘঃ । োরকঃ পুধানিত্যনরোক্তিস্ত নাদর্ভবোতা।ভ্: | 
অপচরকদয়োহপি ইহৈব বোধাঃ। ৩৬ চীকয়তেঃ। চীক অ!মঘুণে চক চ চুরদিঃ অন্ত।দাগ্তবিপর্যায়ত। ৩৭ 

পচিষচ্যোরিত্বং চনুপদং বক্ষমম।ণং বাহুলকবললভ্যদ্বো ধ্যম্। ক. কা দৈত্যভিদ্বতাহতমন্থননংশয়োরিতি 
মেদিনী। ডুপচষ, পাকে । উলুকে করিণঃ পুজ্ছেমং।প|স্তে চ পেচক ইত্যমরঃ। পেচকে! 
গলল।ঙ্গুলমূলোপাস্তে চ কৌশিকে ইতি গেদিনী। » মুচি কফনে। মেচকস্ত ময়ূরত্য চতত্দ্রকে 
শ্যামলে পুমান্ তদয,ক্তে বাচ্যবৎ ক্লীবং শ্রেতোহপ্পশান্ধকারয়োরিতি মেদিনী। ৩৮ জনেঃ। জন 

অচ্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতুস্থানে ংঘ আদেশ হয়। জজ্বা। ৩২ হন ধাতুর উত্তর শরীরা- 

বয়বার্থে অচ্ প্রত্যয় হয় এবং দ্বিত্ব হয়। জঘনম্। পশ্চাৎ নিহস্বঃ স্ত্রীকট্যাং ক্লীধে তু 
'দুনঘনং পুরঃ। ৩৩ ক্লিশ ধাতুর অন্তভাগের অর্থাৎ লকারের লোপ হয় এবং অনু 
ুত্যয় হয়। কেশঃ। ৩৪ ফল ধাতুর উত্তর ইতচ্ আদেশ হয় এবং ফ স্থানে 
পি হয়। পলিতম্। ৩৫ কঞ্াদি ধাতুর উত্তর সংজ্ঞার্থে বুন্ প্রত্যয় হয়। করকঃ 

করকাঁ। কটকঃ। নরকম্। নরকঃ। নারকোহপি চ। ইতি দ্বিরূপকোষঃ। 
সরকং গমনম্। কোরকঃ কোরকং চ। ৩৬ চীকয়তি ধাতুর উত্তর বুন্ প্রতায় 
হয় এবং আক্টিও অন্ত বর্ণের বিপর্য্যয় হয়। কীচকো। বংশভেদ্ঃ | ৩৭ পচি ও মচি 
ধাতুরউত্তর বুন্ প্রত্যয় হয় এবং উপথার স্থানে ইকার হয়। , পেচকঃ। গ্েচকঃ+ 
৩৮ জন্ ধাতুর উত্তর অর প্রত্যয় হয় এবং "ধাতুর নকীরের স্থানে ঠ আদেশ হয় ।* 



কৃদন্তে উাদয়ঃ | ৬৫৩ 

জঠরুস।৩৯ বচি মনিভ্যাঞ্চিচচ । বঠরো! মুখঃ। সমিঠরো মুনিশৌগুয়োঃ৮ | 
বিদাদিত্বান্মাঠরঃ | গর্গাদিত্বান্মাঠর্য্যঃ । ৪০ উর্জ্জিদূণাতেরলচৌ পুর্ববপদাস্ত্য- 
লোঁপিশ্চ। “উদ্দরহ শুররক্ষসোঃ৮। ৪১ কুদরাদয়শ্চ। কুদরঃ কুশুলঃ | 

মুদরং বিলম্। স্থদরঃ সর্পঃ | ৪২ হন্তেযুনাদ্যস্তয়োর্ঘতৃতন্থে ৷ ঘাতনো মারকঃ। 
৪৩ ক্রমিগমিক্ষমিভ্যন্তন্ বৃদ্ধিশ্চ | ক্রান্তঃ পক্ষী । গান্ধুঃ পথিকঃ। ক্ষান্ত 
শকঃ। ৪৪ হ্যাতেঃ কন্ন্যন্ হিরচ্চ | কন্গ্যন্ গ্রত্যয়ঃ ৷ হিরজাদেশ2। হিরণ্যম্। 
8৫ কৃঞঃ পাস | কর্পাসঃ | বিল্বাদি্বাৎ কার্পাসং বস্ত্রম। ৪৬ জনেস্তু রশ্চন 
জন্তুঃ হস্তী যোনিশ্চ। ৪৭ উর্ণোতের্ডঃ। উর্ণা। ৪৮ দধাতের্য নুট চ। 
ধান্যম। ৪৯ জীধ্যতেঃ ক্রিন্ রশ্চ বঃ। “জিত্রিঃ স্যা কালপক্ষিণো2৮। 

জননে। জনী প্রাছুর্ভবে বা । জঠরঃ কঠিনেহপি গ্তাদিতামরঃ । জঠরো ন স্রিয়াং কুন্সে। 
বৃদ্ধকরৃটয়োস্ত্রিঘিতি মেদ্দিনী। ৩৯ বচি। বচ পরিভাবণে। মনজ্ঞানে। আভামরপ্রতায়ঃ শ্যাৎ সচ 

চিৎ ঠশ্চান্তাদেশঃ | বঠর: কুন্ধুটে বণ্টে শঠে চেতি মেদিলী। ৪* উত্তিজি। দূ বিদারণেহস্মাদুর্দাপপদ্দে 
অলচৌ প্রতায়ো স্ঃ। ৪১ কৃদরদরশ্চ । কৃ স্থ মু এতেহব্ায়পূর্বকদৃণ।তিপ্রক্তিকালজস্থ। নিপ।তাস্তে । 
৪২ হৃন্তে। হন হিংসাগত্যো।: | ৪৩ ক্রমি। ত্রসু পাদবিক্ষেপে । গম্ন গতো।। ক্ষমুষ সহনে। এভ্যন্্ন্ 
হযদেষ[ং বুদ্ধি্চ | ৪৪ হযাতেঃ। হ্যা গতিকান্ত্ে।ঃ। হিরণ্যং রেভপি দ্রবো শাতকুদ্তবরাটয়ে।2। 

অক্ষয়ে মানভেদে শ্যাদকুপ্যঞ্চ চ নপু-সকমিতি মেদিনী। ৪৫ কৃঞু। ডুকুঞ্ু করণে। ৪৬ জনেঃ। 
তু ইত্যবিভক্তিকম্। জনেন্তথপ্রতায়ে! রেফশ্চান্ত।দেশঃ স্াৎ। ৪৭ উতণাতেঃ। উণুঞ আচ্ছ।দনেহস্মাং 
ডঃ স্রাৎ ডিত্বাউলোপঃ টাপ্। উর্ণ। মেষাদিলোমি স্ত।দাবর্তে চাস্তরা ক্রবে মধ্য চ আববর্তস্তত্রেত্যর্থঃ। 
অন্তরাস্তরেণেতি দ্বিতীয়। ৪৮ দধাতে: | ডুধাএ ধারণাদৌ। অন্মাদ্যত্ত্রুত)য়ঃ হ্যাত্তক্ত শুডাগমশ্চ। 
ধান্তে ত্রীহিষু ধান্তকে ইতি মেদ্িনী। ৪৯ জীর্যাতে:। ভূ বয়োহানাবন্না$ ক্রিন্ শ্তাৎ। খত 

ঞ 

জঠরম্। ৩৯ বচি ও মন ধাতুর উত্তর বুন্ প্রত্যয় হয় এবং ইহ চিৎসংজ্ঞক হয়। বঠর: 
মূর্খঃ । মঠরো! মুনিশৌগয়োঃ । বিদাদিগণীয় বলিয়! মাঠরঃ পদও সিদ্ধ হয়। গর্গাদিত 
হেতু মাঠর্যা পদও হয়। ৪০ উজ্জ ও দৃধাতুর উত্তর অল্ ও অচ্ প্রত্যয় হয় এবং 
পুর্র্বপদের অস্তলোপ হয়। উর্দরঃ শুররক্ষসোঃ! ৪১ কৃদরাদি শব নিপাতনে সিদ্ধ 
হী । কৃদরঃ কুশুলঃ | যৃদূরং বিলম্। স্রদরং সর্পঃ । ৪২ হন ধাতুর উত্তর বুন 
প্রত্যয় হয় এবং ধাতুর আদিবর্ণ অর্থাৎ হ স্থানে ঘ এবং অন্তবর্ণ অথাৎ ন সা ত হয়ু। 

খাতনঃ মারকঃ॥ ৪৩ ক্রমি, গমি ও ক্ষমি ধাতুর উত্তর তুন্ প্রতায় এবং বৃদ্ধ হী। 
ক্রান্তঃ পক্ষী । পাস্তঃ পথিকঃ। ক্ষান্তর্মশক:। ৪৪ হয ধাতুর উত্তর কণ্তন্ প্রত্ন্ঈ ও 

ধাতুস্থানে হিরচ আদেশ হয়। যথা» হিরণ্যম্। ৪৫ ক্কঞ ধাতুর উত্তর পাস প্রনমুয় হয়। 
কর্পাঁলঃ | বিবাদিত্ব হেতু কার্পাসং বন্ত্রম। ৪৬ জনি ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় ও 

র জার্দেশ হয়। জতুর্থন্ভী যোনিশ্চ। ৪৭ উণুঁ ধাতুর উত্তর *ড প্রত্যর হয়। 
'উর্ণা ৮৪৮ ধু ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় ও মুট আদেশ হয়। ধান্তম্। ৪৯ ভূ ধাতুর 

উত্তর ক্রিন্ প্রত্যয় হয় এ্ং রস্থানে, ব আদেশ হয়। জিত্রি; স্তাৎ কালপক্ষিণোঃ | 



৬৫৪ সিদ্ধান্তকোৌমুদী। 

বাহুলকাদ্ধলি চেতি দীর্ঘো ন। ৫০ মব্যতের্যলোপো মশ্চাঁপতূট, চ্লঃ। 
মব্যতেরালপ্রত্যয়ঃ হ্যা তশ্যাপতুড়াগমো ধাঁতোধ্যলোপো মকারশ্চা- 

স্ত্যহ্য। মমাপতালো বিষয়ঃ । ৫১ খজেঃ কীকন্,। খজীক ইজ 

ধূমশ্চ । ৫২ তনোতের্ডউঃ সন্বচ্চ । “তিতউঃ পুংসি ক্লীবে চ৮। ৫৩ অর্ভক্- 

পৃথুক পাকা বয়সি। খধু বৃদ্ধৌো। অস্মাদ্,ন ভকারশ্চান্তাদেশঃ। প্রথেঃ 
কুকন্ সপ্রসারণঞ্চ । পিবতেঃ কন । ৫৪ অবদ্যাবমাধমার্ববরেফাঃ 

কুৎ্সিতে। বদেনিক্িত য। অবদ্যম্। অবতেরম। বন্য পক্ষে ধঃ | অবমঃ। 

অধমঃ| অর্ডের্বন্ অর্ববা। রিফতেস্তোদ।দিকাৎ রেফঃ। ৫৫ লীগ্রী- 
ভোহরম্বঃ পুট্ু চতরৌ শ্লেষণকুৎ্সনয়োঃ॥ তরো প্রত্যয় ক্রমাৎ স্তো 

ইদ্ধ।তোঃ। রপরত্বম । রেফন্ত বকারাদেশং ॥ ৫* মবাতেঃ । মনা বন্ধণে | অস্তান্তেতি। 

ধক(রস্তেতার্থঃ। «১ খজে:। খজ গতো। ৫২ তনোতে। তনু বিস্তারেইন্ৎ ভউঃ প্রত্য়স্তস্ 
সহস্ত।খাৎ ছ্বিহমভাসভ্তেহঞ্ ডিহ1টিলোপঃ | পৃথগুচ্চারণসামথা।দ&ণে। ন। তিতউঃ 

চালিনী। সগ্খানব তিতউন। পুনন্ছে। যর ধীর! মনস! বাচমক্রত তিভডঃ পরিপবনং ভবতীতি 

পম্পশয়।ন্ত।যাম॥। চালিনী তিভউঃ পুমানিত্ামরঃ । চালনং তিতডন্বান্তমিতি কোধান্তরম্। 

স্রছাস্ত শিশু তিতউ ইতি পুন্নপুংসকব্র্গে তিকাণগশেষং। ৫৩ অক । এতে নিপাতান্তে। 
নিপাতনপ্রক।রমেবাহ। খধু বুদ্ধ।বিত্াদি। প্রথেস্ছিত প্রথ প্রখানে। পা পানে। পিবতি 

সন।দিকমিতি গাকঃ। পোতং পাকোহভকে। ডিস্তঃ পৃথুকঃ শাবক শিশুরিত্যমরঃ। অভ্ভকঃ 

কধিতো। বালে মুর্খেপি চ কৃশেইপি চ। পৃথুক: পু*সি চিপটে শিশৌ স্তাদভিধেয়বৎ। 
পাকঃ পরিণতো। শিশৌ। কেশশ্ত জ্বরস। শৌক্রো স্থালা।দে। পচনেহপি চেতি মেদিনী। ৫৫ অবদ্য। 

“বাহুলকাৎ হলি চ” এই স্থত্র দ্বারা অনেক স্থলে দীর্ঘ হয় না। ৫০ মব্য ধাতুর 
' উত্তর আল্ প্রত্যয় এবং আপতুট্ আগম ও বকারের লোপ হয় এবং অস্তবর্থ 

স্থানে মকার হয়। মমাপতাঁলো বিষয়ঃ | ৫১ খজ ধাতুর উত্তর কীকন্ প্রতায় হয়। 
খজীকঃ ইন্দ্রো ধূমশ্চ। ৫২ তন ধাতুর উত্তর ডউ প্রতায় হয় এবং উহার সন্ৰৎ 

কার্ধা হয়। তিতউঃ পুংসি ক্লীবে চ। ৫৩ অর্ক, পৃথুক ও পাক শব্ধ বয়োহর্থে 

ঈিদ্ধ হয়। খধু বৃদ্ধো। খধ ধাতুর উত্তর বুন্ প্রতায় হয় এবং অত্ম্পে ভকারাদেশ' 
হয়খ, প্রথ ধাতুর উত্তর কুকন্ প্রত্যয় ও ষম্প্রনারণ হয়। পিব ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় 
হঁয়। ৫১ অবদা, অরম, অধম, অর্ব, রেফ শব্দ কুৎসিতাে যত প্রত্যয়ে নিপাতনে সিদ্ধ 

হয়। অবদাম্। অব ধাতুর স্থানে অম আদেশ হয় এবং বিকল্পে বস্থানে ধ হয়। 
অবমঃ। অধমঃ। অন্তি ধাতুর উত্তর বন্ প্রহ্যয় হয়। অর্ধ । তুদাদিগণীয় ফ্রি ধতুর 
উ্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। রেফঃ। ৫৫ লীঙ্ ও রীঙ্ ধাতুর উত্তর যথাক্রমে ত ও র প্রত্যয়, 
হয়। ধাতুর হ্রম্ব হয় এবং প্রত্যয়ের স্থানে পুট আগ্ম হয়ৎ লিশ্তং শ্লিইম্। রিগ্র 



কৃদন্তে উাদয়ঃ। ৬৫৫ 

ধাতোত্র্ঃ প্রত্যয়স্থয পুট্ 1 লিপ্তং শ্রিষ্টয়। রিপ্রং কুৎ্সিতম্ । 
৫৬ ক্লিশেরীচ্চোপধায়াঃ কন্ লোপশ্চ লো নাম্্চ। ক্লিশেঃ কন্ স্যাৎ 

উপধায়। ইত্বং লম্ত লোৌপে নামাগমশ্চ | কীনাশঃ বমঃ। কিত্তফলং চিন্তাম। 
৫৭ তান্পে তেরা শুকম্রি বরট্ চ। চকার।ছুপধায়া ঈহম্ 1 ঈশ্রঃ| 
৫৮ চতেরুরন্। চত্বারঃ। ৫৯ প্রাততেররন্। প্রাতঃ। ৬০ অমেস্তটু চ। 

অন্তন্মধ্যম্ 1 ৬১ দহেগে লোপো দশ্চ নঃ। গপ্রত্যয়ো ধাতোরক্ত্যস্থ 

লে।পো দকারন্ত নকারঃ। নগঃ। ৬২ সিচেই সংজ্ঞায়াং হনুমৌ কম্চ* 

এতে কুৎমিতে নিপাতাগ্ডে। বদ ব্যক্তায়াং বাচি। অব রক্ষণ।দৌ। খগতোৌ। রিফ কণনযৃদ্ধ- 

শিন্দহিংস।দানেষু । শিরৃষ্টপ্রতিকুষ্টাবরেফয।প্যাবমাধমা ইঙ্যমরঃ । বুপুয়কুতসিতাবদযখেট- 

গহ্য।ণকাঃ সমা ইতি চ॥ অধম: আ্ঠাদগহ্্যে উনেহপীতি মেদিনী । অর্ধনা তুরঙগমে পুংগি 
কুৎ্মিতে বাচ্যালঙ্গকঃ। রেফেো। রবর্পে পুংসি স্াৎ কৎসিতে পুনরম্যাবদিতি চ মোদনী। ৫৫ লী 

বীডোঃ। লীঙ্ গ্লেষণে । রী শরবপে। ক্মাদিতি । মেবণে বাচ্যে তপ্রত্যয়ঃ ₹ৎসিতে বঢ্য রপ্রত্যর 
ইত্যর্থঃ। লিপ্তং বিষান্তে গঞ্জে ৮ বাচাবৎ শ্াদ্ধিলেপিতে ইতি বিশবং। ৫৬ কিশেই। ক্িশু 
বিবাধনে নান।গমশ্চ প্রচ্ায়ভ্েতি॥ চিন্তামিতি। ঈবিধ।ননানর্থাদেব ওুণাভ।বসিদ্ধেরিত্তি 

ভাবঃ। কীনাশঃ কণকঃ মুদ্রা পাংশপুলিসু বচ্যবং। ষমে না ইত সেদিনী। ৫৭ অগ্য(তে2। 

অশূ ব্যাপ্তো অস্মদ্বরট স্তাৎ। আশুকগ্ম বরদ।নাপদিক্রিয়। যস্ত তন্মিন বাচো শীঘ্রদাতরীত্যর্থঃ | 
ঈশ্বর ইতি । ক্রিয়া টিত্বান্টীগ্॥। ঈ্বরী। প্রত্যয়রেণ মধ্যোদভা।। ঈশেঃ বনিপি বলো র চেতি 

ীব্রয়োগ্ত ধাতুস্বরণাদ্রাদাত্ত। পুংয়োগলক্ষণে ভীষি অগ্ডেদ।তত। । স্থেশভাসপিসকনস ইতি বরচি 

তদন্ত/টাপি ঈখরেতি বিবেকঃ। ইঈ্গরে! মন্সথে শঙ্দে। নাট্য স্বামান বাচাবৎ। ঈ্থরী 
চেশ্বরোমায়মিতি মেদিনী। ঈখরা উনায়াসিতি ছেদ ঈশ্বরত শঙ্করেইধীশে ততৎপত্।মীঙ্বরীখর। 

ইতি বোপালিতঃ॥ বিগ্ঠপ্টমঙ্গলনহছোষধিপীশ্বরায়। হতি ভারবিত। দশপাদ্যান্ত শ্শাশ্তররমপি 8 
হন্তেরন্ ঘশ্চ। হন হিংস।গত্ো।রস্পাদন্প্রতায়ঃ ভাত ঘণ্গ্াদেশই। হম্যতে গদাতেওতিথিভি- 
গ্লিতি ঘরঃ গৃহম্। চতেঃ। ৫৮ চতে যাচনেহস্মছুরন্ স্ঞাদক|র উচ্চারণার্থং। চতুরনডুহোরামুদান্ত 

ইত্যাস্। ৫৯ পাততেঃ। আত সাতত্যগমনে | প্রপুবা।দঞ্ঘঃদরন্ শ্য।ৎ রেফাদকার উচ্চারণ 920) 

্বর(দ্িপাঠাদবায়ত্বমূ। ৬* আমেঃ। অন গতিমন্তক্তিু অন্মদরন্ঠ্ান্তপ্ত তুঁডগমণ্ঠ। গ্ন্তঃ শব্দে হপি 
প্রাতঃশব্দবৎ অব্যয়স্। দহেঃ। দহ ভল্মীকরণে। নগে। মহীরুহে শৈলে ভরে গপবনাশ'ন 

ইঞ্তি মোর্দনী। ৬২ সিচেঃ। বিচ ক্ষরণে হকারাদেশ: হতি ধাতোরগ্তযস্তেত্যর্থ:। [সহঃ কণীরবে 

পার পরশ ৯ শা শি আপ শপ শী শপ শি 

কুৎসিভম্। ৫৬ ক্লিশ ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় হর পরে র উপধাস্থানে ঈকার, লকারের 

লোপ এবং নামাগম হয়। কীনাশো যমঃ। কিংসংদ্রা করিবার ফল বিরেছ্যি। 
€৭ অশধাতুর উত্তর শীঘ্বকরণ অর্থে বরট্ প্রত্তয্ হয়। কার হেতু উপধাস্থটুনে ঈত্ 

হয় ঈ্বরঃ। ৫৮ চতি ধাতুর উত্তর উরন্ প্রত্যয় হয়। চত্বারঃ। ৫৯ পুর্ব 
ততি ধাতুর উত্তর ও* অরন্ প্রত্যয় হয়। প্রাতঃ। ৬০ অমি খাতুর উত্তর তু 
আগন্ধ ও *অরন্ প্রত্যয় হয়। অন্তঃ মধ্যম্। ৬১ দহ ধাতুর উত্তর গ প্রত্যয়, 

ধাতুর অন্তভাগের লোপ,গ্দকারম্থান নকার হয়। নগঃ।-৬২ পিচ ধাতুর উত্তর 



৬৫৬ সিদ্ধাপ্তকৌমুদী। | 

সিঞ্চতেঃ কপ্রত্যয়ো হকারাদেশে। নুম্ চ স্যাৎ। মিংহঃ। ৬৩ ব্যাড ঘাতেশ্চ 

জাতো। কপ্রত্যয়ঃ স্তাৎ। ব্যাপ্রঃ। ৬৪ হন্তেরচ ঘুর চ। ঘোরম্। 
৬৫ ক্ষমেরপধালোপশ্চ। চাঁদচ্। ন্মনা । ৬৬ তরতেডিঃ । ত্রয়ঃ। ত্রীঁন্। 
৬প গ্রহেরনিঃ। গ্রাহণিঃ। ভীষ্। গ্রহণী ব্যাধিভেদঃ ॥ ৬৮ প্রথেরমচ্। 
প্রথমঃ | ৬৯ চরেশ্চ। চরমঃ। ৭০ মঙ্গেরলচ্। মঙ্গলম্। | 

ইতুণ।দিধু পঞ্চম: পাদঃ। ইতুণার্দিগ্রকরণম্। 

রাশে। সত্তসে চোত্তরস্থিতং। সিংহী ক্ষুদ্রবৃহত্যোঃ শ্তাদ্।সকে রাহুমাতরীতি বিশ্বঃ। ৬৩ ব্যাতি। 

দ্রা গন্জোপ।দনেহম্মাজ্জাতোৌ বাচ্যায়।ং কঃ ম্তিৎ কিত্বাদাতে। লেপঃ। ব্যাপ্তঃ প্তাৎ পুংপি 
শর্দলে রক্তিরগুকরগ্রয়ে:॥ শ্রেষ্ঠে নরাহুত্তরগ্থ কণ্টকায়।ধ্চ যেধিতীতি মে্দিনী। ৬৪ হস্তেঃ। 

হস্তেরচ্ হ্যাদ্ধাতোধুপি।দেশশ্ঠ। ঘে।রং ভীমে হরে ইতি বিশ্বঃ। ৬৫ ক্ষমে: ক্ষমুষ সহনে। স্পাবনি- 
ন্েদ্দিনী মহীত্যমরঃ। ৬৬ তরতে:। তৃ প্লবনতরণয়েরম্মাৎ ভিং স্তাৎ ভিত্বাউিলোপঃ | ৬৭ গ্রহ2। 

উপাদ।নে। ভীমিতি কুর্দিকারাদিত্যনেন। গ্রহণ রুকপ্রবাহিকেত্যমরঃ। ৬৮ প্রথেঃ। প্রথ 
প্রখ্যানে। প্রথমস্ত ভবেদ।দৌ প্রবানেহপি চ বাচ্যবদিতি মোদনী। প্রথনচরমেতি বৈকল্পিক সর্বব- 
নামত্বাৎ পক্ষে জসঃ শীভব্ঃ। প্রথমে প্রথমা । চরেশ্চ। চর গতি ভক্ষণয়োরম্মাদমচ্ স্য/ৎ। 
চরমে চরষ।ঃ॥ যোগবিভাগশ্চিন্তা প্রয়েোজনঃ॥। প্রতিচরিভ্যামিত্যেব সুবচম্ । ৭ মঙ্গেঃ। উখ 

উখীত্য।দিদগুকে গতাথকে। মশিঃ পঠাতে । কল্যাণং মঙ্গলং প্টভম্ । মঙ্গলে! গ্রহভেদঃ॥ মঙ্গল! 

সিতদৃর্বায়মুন!য়।ং পুংসি ভুমিজে । নপুতনকস্ত কল্যাণে সব্পার্থে রক্ষণেহপি চেতি মেদিনী। ভাবে য্যশ্রিং 
মাঙ্গল্যম্ ॥। তত্র সাধুরিতি যৎ। মাঙ্গল্যঃ স্তাত্রায়মাণাঙ্খখবিম্বমশ্রকে । স্তিয়াং শমামধংপুপ্পা।ং 
মিসিশুরুবসান্ত চ রে।5ন।য়।মথে। দি রীবং শিবকরে ত্রিহিঞ মেদিনী। ইতুযণ।দিবু পঞ্চমঃ পাদঃ। 

“উণ।দিপ্রতায়াঃ সন্ত পাদোত্তরশতত্রয়মূ। তেষাং বিবেচনং ত্বত্র জ্ঞানেন্্রন্ববমিভিঃ কৃতম্1” 
প্রাচা তু কতিপয়ন্/মেবে।ণাদীননুপন্ত।সঃ কৃতে! ন তু সর্ধ্বেধাং সোহপুাপন্থ।সোহনেক প্রথট- 

কতয়! কৃতং কিন্ত বিচ্ছিদোতি স্পষ্টমূ। তত্রাপি কেচিৎ প্রমদ। মনো রমায়।ং প্রদর্শিতান্তেখের 

কাংশ্চিৎ প্রমাদান্দর্শয়মঃ। ভজো থিরিতি পিপ্রকরণে ছন্দনি সহঃ বহশ্চেত্যুপন্যহ্ত পরে ব্রজেঃ 

যঃ পদাস্তইতি পিশ্েনৈব বং। পরিব্রাভিত্যয়ং হি প্রাচে| গ্রন্স্তদ্ব্যাখ্যায়।ং তৎপৌত্রেণ পঞ্চপাছ্যণাদি- 
*লুত্রে ইদম্পঠাতে ইত্যুক্তং তছুভয়মপি প্রম।দিকম্। ক্িব্চীতি কিব্দীর্খে। হি প্রত্রম্য পরো 

ব্রজেরিতি সুত্রহ্য পাঠাৎ। অশ্মিন্রশে পঞ্চপাদীদশপ।দ্যেরেকবাকাত্বাৎ ॥। যদপি ধনর্ভিচক্ষি- 
উ্বপিতপিজনিজেরুস ইস্ ইতি পঠিতং তদপ)নাকরম্ । তথ! ছি জনেরুসিঃ। অর্ডিপ্বশি 
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ক প্রত্যয় এবং হকার ও ম্ুম আগম হয়। সিংহঃ। ৬৩ জাতি অর্থে বি ও, 

আঁঙপূর্ববক স্তর! ধাতুর উত্তর ক প্রায় হয়। ব্যাপ্রঃ। ৬৪ হন ধাতুর উত্তর অচ্ 
প্রত্তায় ও ঘুর আদেশ হয়। ঘোরম্। ৬৫ ক্ষমি ধাতুর উপধার লোপ হয় এবং 
অচ্ গ্তায় হয়। স্ষ্না ৬৬ তৃ ধাতুর উত্তর ভি প্রতায় হয়। ত্রয়ঃ। ত্রীন্। 
৬৭ গ্রহ ধাতুন্ন উর অন প্রতাষ হয়। গ্রহণিঃ। ইহার উত্তর ভীষ প্রতায়ও ছয়। 

গ্রহলী বাঁধিভেদ্ঃ | ৬৮ প্রথ ধাতুর উত্তর অমচ প্রত্যয় হয়। প্রথমঃ1৬৯" চর 
ধার উত্তর অমচ্ প্রহ্যন্্ হয়। চরমঃ। ৭০ মঙ্গি ধাতুর উতর অলচ্ প্রত্যয়, হয়): 

ম্গলম্। ইতি উপাদিস্থত্রে, পৃঞ্চমঃ পারত । 



| 

51ত বলতমানে স্ঙ্ছ।যাপ বল স্রতত। 

তত হিপ »%.এবধিপূনিশদেতা দিশা] বোন ৮তি প্রা।চা গঠিঠং তক ছাদ 

কষানাপ পু প্রত শা হছে ন পুজি দুষযিউগহাদরিকি বিজি পমাগোতপি আবরে ন দক: 
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৬৫৮ . সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

২। ভূতেহপি দৃশ্যান্তে । ৩। ৩।.২। 
৩। ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ | ৩। ৩1৩1 

৪1 দাশগ্বোস্সে। সম্প্রদদানে। ৩1৪৭ ৭৩1 
গরতৌ সন্প্রদ্দানে কারকে নিপাত্যেতে। দাশস্তি তন্মৈ দাশ: 

গাংহস্তি তট্মৈ গোপ্সোহতিথিঃ। 

৫। ভীমাদয়ো(ক)ইপাদানে। ৩। ৪1 ৭৪। 
ভীমঃ। ভীত্ষঃ। প্রস্কন্দনঃ। প্ররক্ষঃ | মুর্খঃ। খলভিঃ। 

২। ভূতেহপি দৃষ্ন্তে ৷ নম্বেবং বর্তম।নগ্রহণঞফোণ।দয়ো! বছলমিতাত্র নাহ্বর্ত্যতাম্। এতচ্চোত্র- 
গৃপ্রঞ্চ তাজ্যতাম । জবিশেষেণ কালত্রয়েহপিপ্রতার়লাভাদিতি চেদরাছঃ1 বাহলোন বর্তহানে ভবস্তি। 
ভুঁততবিষাতোন্ত কষচিদ্গেষেতি বিবেক প্রদর্শনার্থমিতি । 

৩। ভধিধাতি গম্যাদয়ঃ। গমিষ্যতীতি গমী গ্রামম্। আগমিষাতীতি আগামী । গমেরিনিঃ 
আতি ণিদিতাঙ পূর্ধন্য তু শিত্বাহুপধাবৃদ্ধিঃ। 

৫ । ভীমে! ভীম্ম হতি। তিয়ে! হেতুতয়ে যুগিত্তি মপ্রত্যয়সঙ্গিয়োগেন বৈকল্সিকঃ যুক। 
প্ন্ষন্দত্যন্মা দিতি প্রন্ষল্দনঃ অপাদানে ল্যুট। প্ররক্ষত্যন্মাদিতি প্ররক্ষঃ পচাদাচ। মুঙতাপ্মাদিতি মূর্খঃ। 
মুছে থে। মুর্চ। খ্বলতান্মাদ্িতি খলতির্নিক্ষেশশির! ইতি প্রাগুক্তম্। 

১1. উপাদি প্রত্যয়ের প্রয়োগ বর্তমান ধ্ালে এবং স'জ্ঞাকার্যোও বাহুলারূণে 

দেখিতে পাওয়া! ধযায়। এই পঞ্চপার্দী, উপাদি হত্র মধ্যে যে সকল গ্রত্যন্ন বিহিত 
হয় নাই তার্হাদেরও বাহুলারূপে উহা করিতে হইবে । উপাদিুত্রে এইরূপ নিয়ম 
বিধান আছে যে, সং্ত। বিষয়ে ধাতুরূপ সকল, 'গ্রত্যনর সকল এবং তৎপরে অনুবন্ধ 

সকল, কার্ধটাুসারে জানিতে হইবে । যথা, কারুং। বাযুঃ। পায়ঃ।. মাযুঃ। 
স্বাছুঃ। সাধুঃ। আগুঃ। 

২। উপাদি গ্রতায়ের প্রয়োগ মতীতকাঁলেও দেখ! যায় অর্থাৎ র্তমানকানেই 
বাছল্যরূপে এবং অতীতকালে অল্প পরিমাণে প্রয়োগ দেখা যায় ।' 

৩। গমি গ্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ ভবিধাৎকালেই দেখা যাঝ। ৃ 
৪। দাশ ও গোস্ব এই ছুইটী শষ সম্গ্রদানকারকে নিপাতনে সিগ্ধ হ্য়। 

বাশ দানে পচাদি ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হুইয়াছে। অচ্ প্রতাযটী ₹ৎসংকক, বলিয়া 
শ্ক্তৃবাচোর প্রাণ্ডি হইয়াছিল। দাশত্তি তন্থৈ দাশঃ। গাং হন্ছি তন্মৈ-গোঁট্টেহিভিধিঃ | 

৫) ভীমাদি শব অপাদানকারকে নিপাতনে সিদ্ধ হয়। : ভীধ/)-:পরভীগ্ঃ। 
প্রন্থন্দন$। প্ররক্ষঃ। দূর্খঃ। খলতিঃ। 

*৫ক)। ভীব, ভীখ তক্বীনক বন্ধ ভূমি রজঃ সংস্কার সংফ্রুশ্ন শ্রগ্ন বাহ চর ওক্কাদ আগাম 
সমুদ্থ শ্রব অক বি রণ, শক. মুক মূর্খ খলতি ভীদাি ৮* আকৃর্ভিগপোধয়ছ । 



উত্তরকৃদন্তপ্রকরণম্ ॥ ৬৫৯ 

৬ |. তাভ্যামন্তত্রোণাদয়ঃ | ৩1 ৪। ৭৫। 

ুপপ্র্থানাপাদানপরাম্শীর্থং তাভ্যামিতি। ততোছলো ভবতি। তস্ঃ। 
বৃত্তং তদদিতি বত্। চরিতং তদিতি চর্ম 

৭। তুমুন্ণ লে! ্রি্লায়াস্থি য়ার্থায়াম্ | ৩।৩।১০। 

ক্রিয়ার্থায়াং ক্রিয়ায়ামুপপর্দে ভবিষ্যত্যর্থে ধাতোরেতৌ স্তঃ। 
মান্তত্বাদব্যয়ন্বম্ | কৃষ্ণং দ্রষ্ং যাতি। কৃষ্ণন্দর্শকো। যাতি। অন্রে, 
বাসরূপেণ তৃজাদয়ো ন। পুন ণুলুক্তেঃ। 

৮। সমানকর্তৃকেষু তুমুন। ৩। ৩। ১৫৮। 
অক্রিয়ার্থোপপদার্থমেতত্।। ইচ্ছার্থেঘেককর্তৃকেধুপপদেষু ধাতোস্তমুন্ 

স্যা। ইচ্ছতি ভোক্তুম্ বটি বাঞ্চতি বা। 

৬। তাত্যামিতীতি। তাভ্যামিতানুজে। তু সপ্নিহিতাপাদানক্তৈব পরামর্শ।দপাদানাদন্তত্রেত্ার্থঃ 
স্কাদিতি ভাবঃ। ততোহসাবিতি। তনোতেঃ কর্তরি ভঃ। অনুদাত্তেপদেশেতান্থুনাসিকলোপঃ। 
অসৌ ততো ভবতি নিস্ভুতো। ভবতীতার্থে তনোতেম্তন। বৃত্তমিতি। গমনাদিন। নিশ্পন্নং ঘত্তছত্+। 
বৃতেঃ ফর্খাপি নিন । অয়নং বর্ম মার্গ ইভামরত। 

৭। তুমুন্ গলৌ। ক্রিয়া অর্থঃ প্রয়োজনং বন্তাঃ স ক্রিষ্ার্থা তন্তাম্ । অন্রেদম্থোধাষ্। 
তুমুন পুলোঃ কৃত্বািশেষেহপি অব্যয়কৃতে! ভাব ইতি বচনাভাবে তুমুন। গুল্তুকর্তরি ক্রিরায়ামিতি 
নির্দেশাত্তত্বাচকন্ত বাতীভ্যাদেত্তত্রোপপদসপ্তমীমিতুযুপপদত্বমিতি । কৃষ্ণং রুষ্ুমিতি। কৃফকর্পাকং 
ভবিষ্যশনং তৎপ্রয়োজকং যানমিত্যর্থঃ। কৃকং দর্শক ইতি। কৃষ্ঃকর্মাকতবিষ/র্পন বর্তকর্তৃকং 
দর্শনপ্রয়োজনকঞ্চ যানমিতার্থঃ। ক্রিয়াক়াং কিম ভিক্ষিযো ইত্ান্ত জটাং। ইহ ভিক্ষার্থাঃ জটাঃ 
তাশ্চ ভ্রবাং ন তু ক্রিয়া তিক্ষিতুং জটা ইতি প্রন্নোগন্ত ধারকতীত্যধাহারেণ মমর্থনীঙ্গঃ। জিয়ার্ধায়াং 
কিদ্। ধাবতত্তে পতিষ্যতি দণ্ড। অস্ত্যত্র ধ।বত ইতি ক্রিয়া নত্বসৌ দণপাতনার্থা। ধাবনস্ত 
ঈগুপতনে হেতুর্ভবতি ন তুদ্দেন্চমিতি দিকৃ। 

৮1... সমানকর্তৃকেধু | জর্জিয়ার্থেতি ভোজনবিবরিপীচ্ছেতি প্রতীয়তে ন তু তোজনার্থেচ্ছেন্টি 
'অতঃ পুর্বেপাত্রাপ্রার্থিকিতি. ভাবঃ | নুত্র্থছসমানশক একতাবচন. ইত্যাহ। এককর্ডুকে দিঘি 

৬: 'জদান ও. অপাদানকারক ভিন্ন অন্কারকে উপাদি প্রতায় হয় । রুৎ '্রত্যয় , 
বলিয়া ব্তৃকার্যক্িরই প্রাণ্তি হইয়াছিল, কিন্ত এই সুত্র বিধান করাতে কর্্মদিতে ও, 
হইবে (.. বর্থা ভভোহসৌ ভবতি এই খিগ্রহছেও ,তন্ধঃ বৃত্তং তদ্দিতি বন্থ্। চরিতং* 
সৎ ইতি চর |... এ 

৭1১ ক্রিযার্থক . ক্রিয়া উপপদ হইলে তরিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর তুমুন্ ও. 
পুল পেোতারহয়। : মকারান্মত্ব হেতু তদন্ত পদ জব্যর হয়। বখা, কফ জং যাতি। 
কফ বাতে। আজে. ক্রিয়ানিমিত্ক ক্রিয়া. উপগদ হইলে বাদকপ বিধি ্বারঃ 
“ছুট প্রস্ৃতি প্রত্যয় হইবে না)ঠুকারপঃ খন পুনর্বার গুল, প্রতায় উচ্ত হইব্বাচে। 



৬৬ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৯। শকধুষজ্ঞ।পগ্লাঘটর ভলভক্রমসহাহীক্তার্থেষু 
তুমুন। ৩1 ৪।৬৫। | 

এষুপপদেধু ধাতোন্ত্রমুন্ স্যাৎ। শরুোতি ভোন্ুম্ । * এবং ধৃষ্কো- 
তীত্যাদ্যপি। অর্থগ্রহণমন্তিনেব সম্বধ্যতে অনন্তরত্বাৎ। অস্তি ভবুতি 
বিদ্যতে বা ভোক্তুম্। 

১০ । : পর্্যাপ্তিবচনেঘলমর্থেধু। ৩1 ৪1 ৬৬ 
পর্য্যাপ্তিঃ পৃণতা তদ্বাচিযু সামধ্যবচনেষুপপদেষু তুমুন্ স্যাৎ। 

পর্যযাপ্তো ভোক্জুং প্রবীণঃ কুশলঃ পটুরিত্যাদি। পধ্যাপ্তিবচনেষু কিম্ 
অলং ভূক্ত্রা। অলমর্থেষু কিম? প্রর্ধ্যাপ্তং ভুঙ্ক্তে প্রভৃততেহ গম্যতে 
ন তু ভোক্ভঃ সামর্যম্। 

একেতি কিন্। পুত্রশ্ত পঠনমিচ্ছতি। পুত্রস্তেতি কর্তরি যণ্তী পুত্রকর্ৃকং পঠনমত্যর্থঃ। ইহ সুরে 
সম।নকর্তৃকেতি পদাভাবে পুত্রম্ত পঠিতুমিচ্ছতীতি প্রয়েগঃ স্তাৎ। দেবদত্তং ভুঞ্ানমিচ্ছতীতি 
কাশিক | অভ্র কাশিকায়ামুক্তম্ । ইচ্ছন্ করোতীতাব্রানভিধ।নাম্সেতি। অন্ত নিক্বর্ষমাহুঃ 

উত্তবিষয়ে হচ্ছন্কর্জ,সিতি প্রয্নেগাভাবেহপি ইচ্ছন্কর্ড,১ গচ্ছভীত্যাদে। তু তুমুন্ুলাখিতি সুত্র 
হ।দিতি তচ্চিত্তাম। করোতীতার্থে তুমুনঃ প্রাপ্ডেরবাতাবাৎ। তম্ত তাবার্থকত্বাৎ ইহ চ লট 
কর্তৃপ্রতীতেঃ। কিঞে্চ্ছেন্কণ্ডমিতি প্রয়োগে) নেষাতে ইতি রিক্তং বচঃ কঙুমিচ্ছন্নিতি প্রয়োগহ 

সঅকলসন্মততাৎ। পদামুপুর্যাশ্াহর পাত্রং পাস্ধাহরেত্যাদাবিব শ্বেচ্ছ।য়ত্বত্বাথ। বিস্তরত্তবিহ 

মনোরমাদবনুসন্ধেক । ব্ীতি। বশ কাস্তো কাস্তিরিচ্ছেতি বশ ধাতুরপীচ্ছার্থকঃ। 
৯। শকধৃষ। ধয়মপরক্রিয়ার্থোপপদার্থ আরম্তঃ। তোতং শকোতি ধৃষোতি জানাতি 

ইত্যত্র হি তুজর্ো। বিবয়তয়! স্থধ্যতে নৈপুণ্যঞ্চ গম্যতে। গ্লায়তি তোজনবিষয়িনী শক্তি্যতে ভোভুং 
ঘটতে ট্তাত্র তু ভোতুং অর্থতীতি যোগ্যতা । আরততে €৬োাক্কুমিত্যত্র ভোনুং প্রক্রমতে উৎদহতে 
ইতি ভুজেরাদা।সন্থা জভতে ইত্যত্রাপ্রত্যাখ্য/নমন্তি ভে।জুমিত্যাদৌ তু সম্ভবমাত্রম্। পর্যযাপ্তে। 
ভোভুমিতি তোভুং সমর্থ ইত্যর্থঃ। 

৮। ইচ্ছার্থে বর্তমান এরূপ এককর্তক ধাতু সকল উপপদে অর্থাৎ পূর্বে থাকিলে 
ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় হয়। সমান কর্তৃকত্ধ তুমুন্ প্রকৃতির অধীন।  ুচ্ছর্তি 
€ডোক্ুং বষ্টি বাঞ্ছতি কাময়তে বা। এককর্তা- না হইলে ফি হইবে? দেবদতং 
ভুঞজানং ইচ্ছতি বজ্ঞদত:। এস্থলে ইচ্ছন্ করোতি এইক্ধপ হইল, না কেন? 
অনভিধান হেতু । 

৯। শক, ধ্ধ, জ্ঞা, পলা, ঘট, রভ, লভ, ক্রম, সহ, অর্হ অথব1 অস্ত্যর্থ ধাতু 
উদ্দপদ হইলে ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় হয়। শরুোতি ভোকুম্। এইরূপ অন্তত্র! 
যথা, ধৃষ্চোতি পটকম্। ইত্যাদি। অর্থ শবোর অন্তি পদের সহিহ্ঞসম্ মাছে 
ঘলিয়া অস্তার্থেঞ্' ব। অস্ভি তবতি বিদ্যতে বা ভোত্ুন্্। | 
৯০৭ পধ্যান্তি অর্থাৎ... পুর্ণতাঁবাচক এবং অলাং. অর্থাৎ সামাবাতক ' শব 

উপপদ. হইলে ধাতুক্ধ উত্তর ভু প্রত্যহ, "প্য্যাঙ্খা ভোক্তম্। প্রবীণঃ কুশন: 

টি 



উত্তরকৃদস্তপ্রকরণম্ « ৬৬১ 

১১। কালসময়বেলাজ তুমুন্। ৩। ৩। ১৬৭। 

পর্য্যায়োপাদ্দানমর্থোপলক্ষণার্থম্। কালার্থেষুপপদেষু তুমুন্ স্যাৎ। কালঃ 
সময়ো বলা অনেহা.বা ভোক্জুম্। প্রৈষাদি গ্রহণমিহান্ুবত্রতে তেনেহ ন। 
*ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা” 

১২। ভাববচনাশ্চ | ৩। ৩। ১১। 

ভাব ইত্যধিকৃত্য বঙ্ষ্যমাণ। ঘঞাদয়ঃ ক্রিয়ার্থায়াং ক্রিয়ায়াং ভবিষ্যতি 
স্্যঃ। যাগায় যাতি। 

১৩। অণ্ কর্্রণিচ। ৩। ৩। ১২। 

কম্মগুযুপপদে ক্রিয়ার্থায়াং ক্রিয়ায়াঞ্চ অণ্ স্যাশ। ণুলোহপবাদঃ | 
কাগুলাবে ব্রজতি । পরত্বাদয়ং কাদীন্ বাধতে । কম্বলদায়ে। ব্রজতি। 

১১। উপলক্ষণার্থমিতি। তস্য ফলমাহ। অনেহ! ইতি। কালে! দিষ্টোহপ্যনেহাগীতামরঃ ॥ 
তেনেহ নেতি। অনুবাদে ন ভবতীত্যর্থঃ। যাগায়েতি। যষ্টুমিঠ্যর্থঃ। তুমর্থাচ্চ ভাববচনাদিতি 
চতুর্থী। 
১৩) গুলোৎপবাদ ইতি অব্যয়কৃতো ভাব ইতি ভাবে বিহিতত্ব।তুমুনঃ প্রাপ্ডিরেব নাত্তীতি ভাবঃ। 

পটুঃ ইত্যাদি । পর্যাপ্তিবাচক না হইলে কি হইবে? অলং ভুক্ত । অলমর্থ না 
হইলে কি ভইবে ? পর্য্যাপ্তং ভূঙ্ক্তে। এস্থলে অলমর্থ অর্থাৎ ভোঞ্জনকর্তার সামর্থ্য 
না বুঝাইর। প্রচুরার্থ বুঝাইতেছে। পূর্ববসথত্রে শক ধাতুর গ্রহণ অলমর্থক নহে । 

১১। কালবাচক, সময়বাচক ও বেলাবাচক শব্ধ উপপদ হইলে ধাতুর উত্তর 
ভুমুন্ প্রত্যয় হয়। এস্বলে কালপর্যযায়বাচক শব্দের গ্রহণ করাতে কালার্থেরই 
উপলক্ষণ হইতেছে। অর্থাৎ কালাদিবাচক এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। যথা» কালঃ 
সমক্র£ বেল! অনেহা। বা ভোক্তম্। এম্থলে টপ্রধাদি শব্দেরও অন্থুবৃত্তি হইতেছে। সেই 
হেতু “ভূতানি কালঃ পচতি ইীতি বার্তা” এস্থলে তুমুন্ হইল ন|। 

১২। “ভাববাচো” এই হুত্রটা অধিকার করিয়৷ তদবধি বক্ষামাণ যে ঘএঃ প্রভৃতি 
প্রতায়, তাহার ক্রিয়ানিমিত্তক ক্রিয়া বুঝাইলে ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর হয় 1” যথা, 
যুগায় যাতি। 

৯৪। কর্দ উপপদ হইলে অথবা ক্রিয়ানিমিত্তক ক্রিয়া উপপদ হইলে ধাতুর 
উত্তর ভবিষ্যৎকালে'অণ্ প্রত্যয় হয়। এই অগ্ প্রত্যর পুল্ প্রৃতায়ের বিশেষক। 

খা, কাগুলাবে রজত । পরত্ব হেতু এই প্রত্যয়টী ককারাদি শব্ষকে বাধ। দিতেছে । 
কছলদায়ে। ব্রতরতি। 



৬৬২ ' সিদ্ধাস্তকৌমর্দী 

:১৪। পদরুজবিশস্পুশো! ঘঞ্। ৩। ৩। ১৬। 

ভবিষ্যতীতি নিরৃততম । পদ্যতেহসৌ পাদঃ। রুজতীতি রোগঃএ 
বিশতীতি বেশঃ। স্পৃশতীতি স্পর্শঃ। 

১৫। হৃস্থিরে। ৩।৩। ১৭। 

্য ইতি লুগ্তবিভক্তিকম্। - সর্তেঃ শ্মিরে কর্তরি ঘএু প্যা। সরতি 
টি সারঃ। ব্যাধিমতস্যবলেধু চেতি বাচ্যম্। অতীসারো। 
ব্যাধিং। অস্তর্ভাবিতণ্যর্ধোহুত্র পরতিঃ। রুধিরাদিকমতিশয়েন সারয়তী- 
ত্যর্থথ। বিসারে। মৎ্ম্যঃ। “সারো বলে দৃঢ়াংশে চশ। 

১৬। ভাবে । ৩1 ৩। ১৮। 

সিদ্ধাবস্থাপন্পে (ক) ধাত্বর্থে বাচ্যে ধাতোর্ধএই স্যাৎ। পাকঃ। পাকৌ।। 

3৪। পদরজ । পদাতেহসাধিতি। করণন্ত কর্তৃবিবক্ষাত্র বোধ্য। । পদ/তে গচ্ছতি 
যেনেতি ফলিতোহ্থ | | 

১৫। সুন্থিরে। - সর্ভেরিতি ভাদেজুছে।তাদেশ্চ গ্রহণং স্থিরগ্রহণং প্রতারার্থন্ত কর্তূবিশেবণং 
নু পদ্দমিতি ধ্যনযক্নাহ। স্থিরে কর্তরীতি। অপ্ধন্চাগিধু সারশবপাঠোহত্ত মানম্। ব্যাধীতাদি । 
জস্থিরার্থমিদং বচনত্তেন বিসারে। মত্ত ইত্যত্র বিবিরধং মন্বহীততীর্ঘঃ সংগচ্ছতে | আঅতীসার ইতি। 
উপসর্গন্ত ঘঞ্জীতি দ্বীর্ঘঃ ০ সায়ো বলমিতি। অত্রাপি নিলি । সারয়তি চেষ্টক- 
তীতার্থাস্ুরোধাৎ। বলধামেধ হি চেষ্টতে। 

১৬। সিদ্ধাবস্থাপক্ন ইতি পচতীত্যাদৌ তু-সাধ্যাবস্থাপন্রে। ধাত্বর্থ ইতি তাব: 1 

১৪1 এই অবধি ভবিষ্যৎ অর্থের নিবৃত্তি হইল। পদ, রুজ, বিষ ও ম্পৃশ 
ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হুয়। যথা, পদ্যতে মসৌ ইতি পাদম্। 'কুজতি ইতি 
রোগঃ। বিশতি ইতি বেশঃ। ম্পৃশতি ইতি স্পর্শ; । 

১৫। স্য এইটা নুপ্তবিভক্তিক। স্থির কর্তা এইরূপ অর্থে কথ খাতুর উদ 
ঘএং প্রভার হয়। যথা, সরতি কালান্তরং ইতি সারঃ। সার শব্দে ব্যাধি, :মত-ও 
বল,বুঝায়। অভীসারে! ব্যাধিঃ। এইস্থলে স্থ ধাতুর অর্থ অন্্ভাবিত-. ণিজর্থ! 
আর্থাৎ, যে ব্যাধি রুধিরাদিকে অতিশয় 'নির্গত কয়ীর, তাহাকে ব্তীসাযি : বলে । 
বিসাবো মক । সার শবে বল ও দু়ীংশ বুঝায়। : | 

১৬।« সিদ্ধাবস্থাপর তাব অথণৎ ধাত্বর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রভাক- হয় 
যথা, পাকঃ। পাকোৌ। 

, (কক) যাধারপা বিনা তত্র ধাতুযপ নিবন্ধম!। সিশ্তভাবস্ব বাঃ. ন.খঞাবি নিব! 
ইত্ুযুক্তষ্। | ্ 



উত্তরস্কদন্তপ্রকরণম্ঞ ৬৬৩ 

,১৭। ঈ্চরতিস্ফ.লত্যোর্ঘঞি। ৬1 ৯।৪৭। 
. আনয়োরেচে আত্বং হ্যাদ্ঘঞ্রিঃ। স্ফারঃ। স্ফালঃ। উপসর্গ 
খঞ্ীতি দবীর্ঘঃ। .পরীহারঃ। ইকঃ কাশে। কাশে উত্তরপদে ইগন্তন্যৈব 
প্রাদেদাধঃ। নীকাশঃ। অনুকাশঃ। ইকঃ কিং? প্রকাশঃ । নোদাতো- 
পদেশেতি ন বৃদ্ধিঃ। শমঃ। আচমাদেস্ত। আচামঃ। কাম্ঃ। বামঃ। 
বিশ্রাম ইতি ত্বপ্নাশিনীয়ম। 

১৮। ম্য্দো জবে। ৬1 ৪। ২৮। 

স্যন্দের্ত্িত নলোপো বুদ্ধাভাবশ্চ নিপাতাতে । স্যাদো বেগঃ। 
অত্রন্য স্যন্দঃ | 

১৯। অবোদৈধোন্মপ্রশ্রথহিমশ্রথাঃ। ৬। ৪। ২৯। 
: আবোদঃ অবর্লেদনম্। এধ ইন্ধনম্। ওদ্স উন্দনম্। শ্রন্থের্লোপো। 

বৃদ্ধ্যভাবশ্চ ৷ 

১৯। আচমেতি। নোদাতেতি শুত্রে অনাচমেরিতুযক্তত্বার্দিতি ভাবঃ। তত্রৈব হুত্রেংনাচঙ্গি- 
কমিবষীনামিতি বার্তিকান্বদ্ধিনিষেধে! নেত্যাহুঃ | কামো ধাম ইতি । অপাণিনীয়মিতি । 
শ্রমেরুদাত্তাপদেশত্বাৎ ঘি বৃদ্ধেছ্ুলভতাৎ। বদি তু ধূর্ব্যাহিশ্রামক়েত্যাদিবঞ্রিচি বৃদ্ধিসা শ্রিপ্ত 
খিজন্তাদেরচ ক্রিতে তদ রূপং সিধাতি । ন চ শিচাপি বৃদ্ধিনিষেধঃ শঙ্কাঃ। নোদাতেতাজ 
ক₹তীত্ানুবৃত্তা শিচি নিষেধাভাবাৎ। ন চৈবমপি মিতাং হ্ৃন্বঃ হ্যাদিতি শক্ষম্। বেতানুবর্ত 
খ্াবস্থিতবিভ্ভাবাশ্ররণেন হ্ন্বাভাবপিদ্ধ:। পরস্ত শিজন্তকলনায়ামর্থো তিদ্যতে ইতি ভাবঃ। বস্ততত্ 
নিহৃত্তপ্রেধণাদ্ধ।তোঃ প্রাকতেহর্থে শিজিতি বিবক্ষায়াস্ত ন দোষ ইত্যবধেরদ। এব রোগী ছিরপ্রবাসী 
পয়ারভোনী পরাবসথশারী বজ্জীবতি তন্মরণং বল্মরণং সোহন্ বিআম ইত্যাদিকবিপ্রয়োগাঃ সাধ 
এবেতি যোখ্যম্। ৃ 
১৯1 অবোদ। অযোদ ইতি। উল্দী রেদনেহবপুর্ধং | বঞ্রে নলোগপো। নিপাত্যতে। রাধ 
ইতি ইন্দে ধরঞ্চি নলোপে। গুণশ্চ নিপাতাতে ন ধাতুলোপ ইতি নিবেধাদগ্রাপ্তে গণন্ত নিপাতনস্িতি 
জেগ্সম্। ওল ইতি। উন্দেরৌণাদিকে মন্প্রত্যয়ে নলোপে। গুণশ্চাত্রাঁপি নিপাত্যতে। অন্থেক্িতি ॥ 
পূর্যান্ত হিনপুর্ধবন্ত চ খঞ্রি নিপাতাযতে ইতি বোধাম্। 

১৭। -ঘঞ প্রত্যয় পরে থাফিলে স্কর ও স্ফূল ধাতুর এচের স্থানে আকার 
যে) বখাঁ, কার স্কালঃ। “উপসর্গন্ত ঘঞিঃ” এই নুর দ্বার! দীর্ঘ হয়। পদ্ষীহ্ঠরঃ। 
কাঁশ-শঙ্ব-উত্তরপদ হইলে ইগন্ত প্রাদি উপসর্গের দীর্ঘ হয়। নীকাশঃ॥ অনুকাশঃ ॥ 
ইগক উপসর্গ উপপদ না হইলে দীর্ঘ হইবে,না। প্রকাশঃ । “নোদাতোপদেশঃ* এই 
নুর হারা বৃদ্ধি হইবে না । .বথা, প্রশমঃ | আঙ্পুর্বক চমাদি ধাতুর কি হইবে? 
জাম): 'কামঃ। বামঃ.। বিশ্রা্ঃ এই পদটা পাশিনি মহর্ষির অভিশ্রেত নছে। 
৯৮:::১৮:/...খঞু পত্র পরে, থাকিলে সদ্দি ধাতুর নকারের লোপ হয় এবং বৃদ্ধিপ 
জনাব নিপাতিনে, সিদ্ধ: হয়।...ভদো রেগ:।. অন্য প্রত্যয় পয়ে থাকিযো কানের 
লোঁপ হইবে না।. বাঁচি ভন্থঃ১” | 



৫ ৩০ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

২০। আঅকণওরিষ৫ কারকে সংভ্ঞায়াম। ৩।৩। ৯৯। 

কর্তভিন্নে কারকে ঘঞ শ্যাৎ। 

২১ | ঘণ্ঞি চ ভাবকরণয়ো? । ৬1 ৪1 ২৭। 

রঞ্জের্লোপঃ শ্যাৎ। রাগঃ। অনয়োঃ কিম্। রজ্যত্যসশ্মিন রঙগ2। 

প্রাঙ্থতে ইতি প্রাসঃ। সংন্হায়ামিতি প্রায়িকম্। কো ভবতা লাভো 

লব্ধঃ। ইত উন্তরস্তাবে অকর্তরি কারকে ইতি কৃত্যলুযুটো বহুলমিতি 
যাবদ্দ্য়মপ্যন্ুবন্ভতে | 

২২। পরিম।ণাখ্যায়াৎ সর্েভ্য? । ৩। ৩। ২০। 

ঘঞ১। অজপোর্ববাধনার্থমিদম্ । একস্তগুলনিচায়ঃ। দ্বৌ শুর্পনি- 
সপাবৌ | দ্বৌ কারো।। দারজারো ক্রি ণিলুক্ চ। ০। দারয়ন্তীতি দারাঃ | 
জারয়ন্তীতি জারা? । 

২১। প্র।ায়বমিতি । সর্ব।আন।ং সংজ্ঞ।খ্রহণতা।গে কৃতঃ কট ইতাত্র কারঃ কট ইতি স্তিদিতি 

ভাবঃ। ভাষ্য ত্বনভধ(নমাশ্রভা প্রহ্যাথা।তম্। 

২২। পারিশাণাখা।য়ম্ । সর্বেবেভ্যো। ধাতুভ্যঃ। পরিমাণং পরিচ্ছিত্তি: । আখ্য।নমাখ্যা। 

উক্তিঃ। পরিচ্চি-সুরক্রৌ সত্যামিতার্থ:। কম্ত পুনঃ পন্থিচ্ছিত্তিপ্লিতি চেৎ প্রতায়র্৫থস্তেতুযুচাতে। 
আথা গ্রহণ; রূঢ় শিরাস।৫থং তেন পরিমাণগ্রহণেন সংখ্যা চ গৃজতে ॥ সন্দেভাঃ কিম্। অন্যথ! পুরস্তা- 
পবাদন্য।য়েনায়মেন ঘএঃ, বাধেত ন ত্বয়ন। তখুলনিচ।য় ইতি। নিচীয়তে রাশীক্রিয়তে ইতি 

নিচায়ঃ। অত্র রাগ্েকতেচ সমুদায়াশীং পরিচ্ছিত্তিরর্থ দগমাতে এরজিভাচি প্রান্তে ঘঞ়। নিস্পুয়তে 

শোধ্যতে তুষ(দপনয়নেশ যস্তখুঁলাদিঃ স নিষ্পাবঃ। খদোরবিতাপি প্রাপ্তে। খঞ়্। শুর্পেণেতি করণে 
শপ, 7 চাপাতি ০ ১ শা শা হা সা শ্পসপ! ০৮ সাপ শপ পল আস 

* ১৯। অবোঁদ, এধ, 'ওগ, প্রশ্রথ, হিমশ্রথ এই কয়টা পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 
যথা, অবোদঃ অবূক্ুদনম্। এধ ইন্ধনম্। গগ্ উন্দনম। অস্থ ধাতুর নকারের 
লোপ হয় এবং অকারেন বৃদ্ধি হয় ন!। প্রশ্রথঃ । ইত্যাদি। 

২০.। কন্তৃভিন্ন কারকে সংজ্ঞা বুঝাইলে ধাতুব উত্তর ঘঞ প্রতায় হয়। 
৯১। ভাব ও করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রায় পরে গাঁকিলে রঞ্জধাতুর নকারের লোপ 

হম । ,রাগঃ। ভাব ও করণবাচায না হইলে কি হইবে? রূজাতি অস্মিন এই বিগ্রহে 
রঙ্গহ। 'এস্থলে নকারের লোপ হইল না । ,প্রাস্যতে ইতি প্রাসঃ। “সংজ্ঞায়াং” অর্থাৎ 
সংজ্ঞা বুঝইলে হইবে এইরূপ যে বলিয়াছেন উহ] প্রারিক অভিপ্রায়, অর্থাৎ সর্ব 
নহে । যগা, কে! ভবনতা লাভঃ লবূঃ। এস্কলে সংজ্ঞ' বুঝায় নাই তথাপি অঞ্ম্ৰাতায় 
হইয়াছে । ইহার পল্রবন্তী স্প্রে "ভাবে ও কর্ত ভিন্ন কারকে” এবং" প্কত্লগাটে! বছলম্* 
এই ছুইটী হুত্রের অনুবুণ্ডি হইনে। 



উন্ভরকৃদস্ত পকরণম্। ৬৬৫ 

ইত । ইউস্চ | 15৯1 

»খএও.। অচোহপবাদঃ। উপেত্য অস্মাদধীয়তে উপাধ্যায়ঃ! অপাদানে 
খ্রিয়ামুপসংঞ্যানং তদন্তাচ্চ বা ভীষ্। উপাধ্যায়া। উপাধ্যায়ী। শ্ বায়ু- 
ৰর্ণনিবৃতেধু । শু ইত্যবিভক্তিকো৷ নির্দেশঃ। শীরো বায়ঃ। করণে 
ঘঞ,। শারে। বর্ণঃ। চিত্রীকরণমিহ ধাতথি। নিত্রিয়তে আ্রি- 
য়তেহুনেনেতি নিবৃতমাবরণং, বাহুলকাৎ করণে স্তুঃ। “শৌরিবাকৃতনীশ।রঃ 
প্রায়েণ নি কৃশ$৮। অকৃতণ্:ন্বূণ ইত্যর্থঃ | 

সপ ৬ লস ক পর শাখা এ পাপী পল আচ ৮ শশী শশী শী ীশী শীট ৮৮ এ শশী এ শশী শশশীশীপশীশাশী তিশা তা শনি রে ০৬ 
স্পপসপি স্পেস শপ আপ আপ পা 

হি কর্তৃকরণে কৃত! বভলমিতি সম 1 অত্র শুর্পনাখ্যয়। তক্ল।ঙেএটি পপিচিছ্বিং | 

শৃপদ্দিতৃস্ত আর্থিকং নতু শাঞ্ং নিম্পাবগতদ্িহ্বং তু শাবাম্। যদপাতর লিরভো পুথে।পিতি খণঃ 

লভ্যতে তথা।প সবন্গ্রহণখল।দনেনাপি ভবিতুমহতাতি ভা? 1 অপ্রত্যয়শ্ত মুখ্োদ।হরণন।হ | 

দ্বৌকার।বিতি। কু বিক্ষেপে। কল্পণি ঘঞ্ু। শূর্পাদিনা বিঙ্গিপ্তে। ধান্সপির।শিঃ কারঃ। উই 
প্রকৃতাশ্রয় এবাপব!দে নংর্থ।শ্য়ঃ । সব্েত্য ইতি পঞ্চমীনির্দেশেন তখৈবাবগমাত্তেনাযং 

প্রকৃতাশ্রয়ে! ঘঞ্, ভি. াহপবাদে। ন ভবতি। একা তিগোচ্ছিতিং | উতপুব্কাচ্ছয়তে: কম্মণি 
ভাবে ব। ক্তিন্। উধবাকতো! পাশীরুত ইত্যর্থঃ। তদেতৎ শুচয়িএনুক্ধম ॥ অজফ্প।রপবদ ইঠি। 

তয়েরপি প্রকৃত/।শ্রয়বাদপবাদয়ে।ঃ সম(নবিষয়ৌচিত)।ৎ । প্রিয়াং ভিন ত্র্থাশ্রয় হাতি দিক। 

দারজারাবিতি। অকগরি করকে ইতাধিক।ব।দুদোরবিতান্ত খঞ্পব।দঙচ্চি কন্ঠরি খবর্থামপং 
বচনম্। ণিপুকৃ চেতি। চাৎ খঞ্। লে।পে হি সি ঘণাশ্রয়। বৃদ্ধির ম্তাধিলোপস্ত স্থ।নিবন্তাবেন 

বাবধান।ৎ। ন চ ণিুনিত্েব বৃদ্ধিপন্তিতি বাচাম। জারশব্দে মিঠং কন্দঘ ইতি হস্বাপতেঃ | 
জনীজবিতি জুধাতোণোঁ [যন্থাৎ। পুরি সতি তশ্ত পরনিধিত্ত হ।ভ|বেন দি ধতি কৌ লুগ্ুষ্ঠ 
[নিষেধেন ব। স্থানিবত্ব!ভাবাজ্ঞার ইতি কাপং দিধ্যতীতি ভাবত। এতেন দান):ত যেল্তে দাগাঃ 
জংাতেহনেনেতি জারা ইত্যণ্যন্ত।ভ্যমেব করণে পঞ্জ্ম কিমনেন পতি একেষ।ঞিছিও 

পরাস্ত।। খদেরাবতাপবদবিষয়ে উত্মম্য ঘণ্ডে। ছুর্লভতাৎ। ক্্রাধিকারাদূধন'ং বাসবূপবিধেরণঙ্গী 

ফ।র।দপবাদেহপ;চ করণ।ধিকরণয়োযিতি লুট ব।ধাদিহ দুর্লভ ইত্যন্য-দতৎ। 
২৩। উপেতেতি 1 গুরুনমীপমেত্যেত্যর্থত | অপাদানে ইতি পুরস্থাদপবাদত্য।.য়ন 

ইঙ্শ্চেতান্ত'চ এবাপবাদত্বাৎ স্ত্রিয়।ং তু ক্ডিশ্ হাদিতি তদ্বাধন[য়মারস্তঃ । ঘঞ্নুক্রমণমলপোদিষয় 

ইতি বচন।ৎ স্ত্িয/ং ঘঞ ন শুাদিতি ক্ত্রিয়াং গ্রহণমূ। উপাধ্যায়েতি। বা শ্বরমধ্যাপয়তি তশ্তাশিদং 
রপদ্থিয়ম। পুযে।গে ভু ভীষেবানুগাগমশ্চ পাক্ষিক ইতুন্তমূ। করণে ভক্ত ইতি । বৃহ বরণ 
হতাস্মাদিতার্থঃ। নীশার ইতি । ভপসর্গম্ত ঘঞীতি দীঘঃ। নম প্রদক্ষিণপ্রপব্যগামিন।ং শর।ণাশিততি 

থং প্রয়েগত । বাধুবণেত্যর৫থপ|রগণনাদিতি চেদভ্ঞছ;ঃ । অতএব বার্তিকপ্রয়েগ।দদ্দেখাপ 
শৃণ(তের্খঞ। 

২২। পরিমাণ অথথ বুঝাইলে ভাববাচ্যে ও কর্তৃভিন্ন কারকে সকলষ্পাত়র 

উশ্তরই,ঘঞ প্রতায় হয়। অচ্ ও অপ্ প্রত্যয়ের বাধনার্থ এই শুভ্র লিতিভ ভইগ। 
একন্ড খুপনিচাযঃ । ছে শুর্পনিষ্পাৰৌ । দ্বৌ কারৌ। প্ৰারজারো কর্তরি শিলুক্ 5” 

- এই বুক হুত্র দ্বারা, দারা এই বিগ্রহে কর্ভবাচ্যে ণিল লক হইয়া! দারাঃ এপং 
জারয়ন্তি এই নিগ্রহ্থে কর্ঠবষ্টুচ্য শিঙ্গ পক হইপা জারা? পর সঙ্গঞহছইয়াছে। 

ক (৮৭) 



৬৬৬ সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

২৪। উপসর্গে রবঃ। ৩।৩। ২২। 

এ, | সংরাবঃ। উপসর্গে কিম? রবঃ। 

২৫। অভিনিসঃ স্তনঃ শব্দসংজ্ঞায়াম্। ৮। ৩। ৮৬ 

অস্মা স্তনঃ সম্য মুদ্দন্যঃ | অভিনিষ্টানো বর্ণঃ। শব্দসংজ্ঞায়াং 

কিম? অভিনিঃস্থনতি মৃপজঃ । 

২৬। সমি যুদ্রছুবঃ। ৩। ৩। ২৩। 

সংযুয়তে মিশ্লীক্রিয়তে গুড়াদিভিরিতি সংযাবঃ পিষ্টবিকারোহুপুপ- 
বিশেষঃ। জল্দ্রাবঃ। সন্দাবঃ। 

২১। রব ইতি। ঞরদোরবিত্যপূ। 

২৩। ভাববাঁচযে এবং কর্তৃ ভিন্ন কারকে ইঙ ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রতায় হয়। 
এই স্থত্রটা অচ প্রতায়ের বাধক। যথা, “উপেত্তয অস্মাৎ অধীয়তে” এই বিএাহে 
উপাধ্যায়ঃ। অপাদ্বানকারকে স্ত্রীলিঙ্গে ঘঞ প্রত্যয় হয় এবং প্র ঘঞ্ প্রতয়াস্ত 
পদের উন্তর বিকল্লে স্ত্রলিঙ্গে ডীষ্ হয় । ০ | যথা, উপাধ্যায়া, উপাধায়ী। বায়ু, বণ ও 
নিবৃত অর্থ বুঝাইলে শু ধাতুর উত্তর ঘএঃ প্রত্যয় হয়। *। শূ এইটীতে বিভক্তি যুক্ত না 
করিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। শারো। বায়ুঃ। শু ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় 
হইয়াছে। শারে। বর্ণঃ। এস্থলে শ্ ধাতুর 'চত্রীকরণ অর্থ বুঝাইতেছে। নিশ্রিয়তে 

« আব্রিয়তে অনেন” এই বিগ্রহে নিবৃত অর্থাৎ আবরণার্থে বু ধাতুর উত্তর ঘঞ্ু 
প্রতায় হয়। নিবৃতম্। অর্থাৎ আবরণ। এস্কলে বাহুল্য সুত্রান্থসারে করণবাচ্যে 

স্তর প্রতায় হইয়াছে । পগোরবাক্কৃতনীশারঃ প্রায়েশ শিশিরে কৃষ নীশার অর্থাৎ 
আবরণ বর্জিত। 
4 ২৪ । ভাববাঁচো ও কর্ত ভিন্ন কারকে উপমর্গপুর্বক রূ ধাতুর উত্তর ঘঞ 

«প্রত্যুয় হয় । যথা, সংবাবঃ। উপসর্গ পুববক না হইলে ঘঞ্ হইবে না। যথা, বূবঃ। 
॥' ২৫। শব্দ ও সংজ্ঞা বুঝাইলে অভি ও নিস্ পূর্বক স্তন ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ও 
কর্তত তিন্ন কারকে ঘঞ্ গ্রতায় হয়। যথা, অভিনিষ্ঠাীনে। বর্ণঃ । শব্দসংজ্ঞা ন! বুঝাইলে 
ঘঞ হইবে না। অভিনিঃস্তনতি যুদঃ | 

২৬। সম্পুর্বক যৃ, প্র ও ছুধাতুর উত্তর ভানবাচা এবং কর্ত বা কাকে 
ঘএ প্রায় হয়। মথা, সমযুষতে মিশ্রীঞক্রিয়তে গুড়াদিভিঃ ইন্চি সংযান্ঃ। লর্থানু 

পিই্(বকারো। অপুপবিশ্বেঃ । সন্দ্রানঃ। সন্দীকঃ1, 



উত্তরকৃদন্তপ্রকরণম্ % ৬৬৭ 

২৭। শ্রিনীভূবোহনুপসর্গে। ৩৯ ৩। ২৪। 

শ্রায়ঃ। নায়ঃ। ভাবঃ। অন্ুপসর্গে কিম ? প্রশ্রয়; । গ্রণয়ঃ। 
প্রভবঃ। , কথম্ প্রভাবো রাজ ইতি ? প্রকৃষ্টো ভাব ইতি প্রারিসমাসঃ। 
কথং রাজ্ছো নয় ইতি"? বাহুলকাৎ। 

২৮। বে ক্ষুশ্রুবঃ। ৩। ৩। ২৫। 

বিক্ষাবঃ। বিশ্রাবঃ। বৌ কিম? ক্ষবঃ। শ্রুবঃ। 

২৯। অবোদোনিয়ঃ। ৩। ৩। ২৬। 

অবনায়ঃ অধোনয়নম্ । উন্নায়ঃ উদ্ধনয়নম্ । কথমুন্নয়ঃ উৎ- 
প্রেক্ষেতি ? বানুলকাৎ। 

৩০ | প্লে ভ্রুসম্তজ্রুবহ | ৩। ৩। ২৭। 

প্রদ্রাবঃ | প্রস্তাবঃ। প্রআাবঃ। প্রেইতি কিম? দ্রবঃ। স্তবঃ। অবঃ । 

২৭ রাজ্ঞে। নয ইতি । নীঞ প্রায়ণে ইতান্মাদচে। যৎ। 

২৭।| উপসর্গ পুর্বে না থাকিলে শ্রি,নী ও ভূ ধাতুর উত্তর ভাবৰাচো ও 
কর্তৃভিন্ন কারকে ঘঞ প্রতায় হয় । যথা, শ্রায়ঃ | নায়ঃ। ॥ভাঁবঃ। উপসর্গ পূর্ব 
থাকিলে ঘঞ হইবে না। যথা, প্রশ্রয়ঃ । প্রণয় । প্রভবঃ | * “প্রভাব; রাজ্ঞঃ” 

এন্থলে প্রভাব পদ কিরূপে সিদ্ধ হইল ? প্রকৃষ্টঃ ভাঁবঃ এই প্রাদি সমাসে' প্রভাবঃ পদ 
নিষ্পন্ন ভইয়াছে। প্রথমে ভূ ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয়ে ভাবঃ পরে সমাস দ্বার! সিদ্ধ 
হইয়াছে । 'রাজ্ঞে। নয়ঃ” এস্থলে নয়ঃ পদ কিনূপে সিদ্ধ হইল? ইহা বাহুলক স্ুত 
বার হইয়াছে বুঝতে হইবেক। 

২৮। বিপূর্বক ক্ষু ও শ্রুধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ও কর্তৃতিন্ন কারকে ঘএ: 

গ্রতায় হয়। যথা, বিক্ষানঃ। বিশ্বাবঃ। বেখানে বিপুর্বক না হইবে স্খোনে 

ঘঞ হইবে না। যথা, ক্ষবঃ | শুনঃ | 
২৯। অবপৃর্বক ও উৎপূর্বক নী ধাতুর উত্তর ভাব ও কর্তৃতিন্ন কারকে 

ঘঞ, প্রত্যয় হয়। যথা, অবনাঁয়ো অধোন়নম্। উন্নায়ঃ উর্ধনয়নম্। “উ্নয়ঃ 
উৎপ্রেক্ষা” এইস্থলে উন্নয়ঃ পদ কিরূপে সিদ্ধ হইল? বাহুলক হুর দ্বারা 

সিষ্ী হইয়াছে । 
»৩৮1 প্রপূর্বক জু, স্ত ও ক্র ধাতুর উত্তর ভাবেও কর্তৃ দ্রিন্ন কারকে ঘঞ 

প্রত্যয় হয় প্রদ্রাবঃ। প্রস্তাবঃ। প্রত্রাবঃ। প্রপুর্বক না হইলে কি. হইবে? 
ভ্রবঃ। স্তবঃ। অ্রবঃ। 



৬৬৮ সিদ্ধা স্তকৌমুদী । 

৩১। নিরভ্যেণঃ পৃন্বোচ। ৩। ৩। ২৮। | 
নিষ্প্য়তে শুর্পাদিভিরিতি নিষ্পাবেো ধান্তবিশেষঃ। অভিলাবঃ। 

নিরভ্যোঃ কিম? পবঃ। লবঃ। 

৩২। উন্ষ্যোগ্র2ি। ৩। ৩। ২৯। 
উদগারঃ|। নিগারঃ। উন্ধ্যোঃ কিম? গরঃ। 

৩৩। কু ধান্যে। ৩। ৩। ৩০ । 

কৃ ইত্যস্মাদ্ধান্যবিষয়কাছুন্্যোর্ঘঞ স্তাৎ। উতকারে! নিকারো ধান্যাস্ত 
বিক্ষেপ ইত্যর্থঃ। ধান্যে কিম? ভিক্ষোহকরঃ। পুষ্পনিকর2। 

৩৪ | যজ্ঞে সমি স্তবঃ। ৩। ৩1 ৩১। 

সমেত্য স্বস্তি যস্মিন দেশে ছন্দোগাঃ স দেশঃ সতস্তাবঃ। যজ্ঞে 

কিম? সংস্তবঃ পরিচয়ঃ | 

৩৫1 প্রেস্োহযজ্ছে। ৩।৩। ৩২। 

অযজ্জে ইতি ছেদঃ | যজ্ছে ইতি প্রকৃতন্বা। প্রস্তারঃ। অযজ্ের 
কিম? বহ্হিষঃ প্রস্তরে। ু ্রিবিশেষঃ | 

ধর ও আস আন পা 

৩৪। যজ্ঞ নি | বধিকরণে প্রাটোহপবাদে।হয়ং ঘি 

৩১। নির্পূর্বক পু ধাতু এবং অভিপুর্নক ল ধাতুর উত্তর ভাবে ও কর্তভিন 

কারক বাঁচ্যে ঘঞ প্রতায় হয়। যথা, নিষ্প,য়তে শূর্পাদিভিঃ এই বিগ্রহে নিষ্পাবো 

অর্থাৎ ধান্তবিশেষ । অভিলাবঃ। নির্ ও অভিপুব্বক না৷ হইলে কিরূপ হইবে? 

«পবঃ। লবঃ। এন্থলে ঘঞ্ হইল ন।। 
৩২1 ভাবে এবং করত ভিন্ন কারকবাচ্যে উৎ্ ও নিপুর্বক গৃ ধাতুর উত্তর 

ঘঞ প্রতায় হয়। যথা, উদগারঃ। নিগারঃ। উৎ ও নিপুর্বক না হইলে কি 
হইবে? গরঃ। এস্থলে ঘঞ হয় নাই। 
» ৩৩। ধান্ত অর্থ বুঝাইলে ভাবে ও কণ্তু ভিন্ন কারকে উৎ ও িপুরবক কু ধাতুর 

উত্তর ঘএ প্রতায় হয় । যথা, উৎ্কারং। নিকারঃ। অর্থাৎ ধান্তের বিক্ষেপ। 
ধান্ঠ না বুঝাইলে কি হইবে? ভিক্ষোৎ্করঃ। পু্পনিকরঃ। এই প্রকার হইবে। 

৩৪২ যজ্ঞ অর্থ বুঝাইলে ভাবে ও কর্তুভিন্ন কারক বাচো সংপূর্ঘক স্ব ধাতুর 
উত্তর ঘঞ প্রত্যয় হয়। যথা, পসমেত্য স্বস্তি বন্দিন দেশে ছন্দোগাঃ স দেশঃ” 
সংস্তাবঃ ষজ্ঞঃ। যজ্ঞ ন। বুঝাইলে কি হইবে ? সংস্তবঃ অর্থাৎ পুরিচয়ঃ |. *% এ 
৩৫! ষজ্ঞভিন্ন অর্থ বুঝাইলে প্রপুর্বক স্তু ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ও কর্থৃ,. 
ভিন্ন কারক বাচ্যে ঘঞ প্রত্যয় হয়। পূর্কশ্থত্রে রঙ্গ অর্থ ৫দখা 'যাইতেছে, অতএব 



উন্তরকৃদন্তপ্াকরণম্ |, ৬৬৯ 

৩৬। প্রথনে বাবশবে । ৩। ৩1৩51 

বিপূর্ববাৎ স্তুণাতের্থঞ স্যাদশব্দবিষয়ে প্রথনে। পটম্য বিস্তারঃ | 
প্রথনে কিমু? তৃণ্বিস্তরঃ। অশব্দে কিম? গ্রন্থবিস্তর2 | 

৩৭1 ছন্দোনানি চ। ৩। ৩। ৩৪। 

স্্র ইত্যনুবর্তৃতে । বিষ্টারপঙ্ক্তিঃ ছন্দঃ | বিস্তীর্ম্যন্তেহস্মিন্নক্ষরা নীত্য- 
ধিকরণে ঘএঞ.। ততঃ কন্মধারয়ঃ। 

৩৮। ছন্দোনানি চ। ৮।৩। ৯৪। 

বিপুর্ববাৎ স্তণাতের্ধঞ্ন্তম্ত সন্ত ষত্বং স্যাচ্ছন্দোনান্দি। ইতি যত্বম্। 

৩৯। উদ্ি গ্রহ? । ৩। ৩। ৩৫। 

উদ গ্রাহঃ। 

৪০1 সমিমুক্টো। ৩। ৩। ৩৬। 
মল্লম্ সংগ্রাহঃ। মুষ্টৌ কিম? দ্রব্যস্য সংগ্রহ | 

৩৮। ছনো!। শব্দবিষয়ত্বাৎ পূর্রেণাপ্র।প্তে বচনম্। কেচিত্ত, প্রস্থ।রং পঙ্জ্িরিতাদিপ্রয়োগানু- 

রোধেনাত্র বাবিতি নানুবর্তীয়প্ডি। 

৩৯। উদ্দিগ্রহঃ। ভাঁব।দৌ ঘএ স্ত/ৎ। গ্রহ বুদৃইতি রাপ্তস্তাপো হপরাদঃ। 

এস্বলে অধজ্ঞ এইমাত্র পদচ্ছেদ করিলেন । যথা, প্রস্তাবঃ। যেখানে যঙ্জার্থ 
বুঝাইবে, সেম্থলে বর্হিষঃ প্রস্তরঃ মুষ্টিবিশেষঃ এইরূপ অর্থ হইবে । 

৩৬। শব্দ ভিন্ন অন্ত বিষয়ীভূত আখ্যান বুঝাইলে, ভাববাচ্যে ও কর্ত ভিন্ন 
কারকে বিপূর্বক স্ত ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় হয় । যথা, পটম্ত বিস্তারঃ। প্রথন 
অর্থাৎ আধখ্যানার্থ না বুঝাইলে কি হইবে ? ছণবিস্তরঃ ॥। শব্দ অর্থ হইলে কি 

হইবে? গ্রন্থবিস্তর্ঃ | 
৩৭। ছন্দের নাম বুঝাইলে স্ব ধাতুর উত্তর ভাবেও কর্তু ভিন্নকারকে ঘঞু 

গ্রতায় হয়। যথা, ঝিষ্টর্পংক্কিঃ অর্থাৎ ছনদঃ। এস্কলে ৭ বশ্তীর্য্যস্তে অপ্গিন্ মক্ষরাণি” 
এই বিগ্রহে অধিকরণে ঘঞ্ প্রায় হইয়াছে । তংপরে কর্ম্মনারয় সমাস হইয়াছে ।* 

৩৮। ঘ প্রত্যায়াস্ত বিপূর্বক স্তু ধাতুর সকারের যত্ব হয় ছন্দের নাম বুঝাই । 
এই হত্র দ্বারা ষত্ব হয়। 

$৯।** উৎপুর্ববক গ্রহু ধাতুর উত্তর ঘএঃ প্রত্যয় হয়। যগা, উদ্গ্রান্তুঃ । 
৪০। মুষ্টি অর্থ বুঝাইলে সম্পূর্ববক গ্রহ ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় হয়।, যথা, 

নম্ত সংগ্রাহঃ। মুষ্টি না বু (ইলে*কি হইবে ? যগা, দব্যন্ত সংগ্রহঃ। 



৬৭০ সিদ্ধান্তকোৌমুদী। 

৪১। পরিন্যোরন্নাণোদূর্ততাভ্রেবয়োঃ। ৩। ৩। ৩৭। 

পরিপূর্ববান্নয়তের্নিপূর্ববাদিণশ্চ ঘঞ, ব্যাড ক্রমেণ দ্যতেহভেষে চ 
বিষয়ে। পরিণায়েন শারান্ হস্তি সমন্তান্নয়নেনেত্ার্থঃ। এষোহত্র ন্যায়ঃ 
উচিতমিত্যর্থঃ । দুযুতাভ্রেষয়োঃ কিম? পরিণয়ে! বিবাহ2 | ন্যয়! নাশঃ। 

৪২। পরাবন্ুপাতায় ইণঃ | ৩। ৩। ৩৮। 

ক্রমপ্রাপ্তশ্থ অনতিপাতোহ্ন্ুপাত্যয়ঃ। তব পধ্যায়ঃ। অনুপাত্যয়ে 

কিম? কালম্ঠ পর্্যয়ঃ অতিপাত ইত্যর্থঃ। 

৪৩। ব্ুযুপয়োত শেতেঃ পর্যায়ে । ৩। ৩। ৩৯। 

তব বিশায়ঃ। রাত্ব উপশায়ঃ। পর্যায়ে কিম ? বিশয়ঃ 

ংশয়ঃ। উপশয়ঃ সমীপশয়নম্। 

৪১। গরিস্তে: | অক্ষাদিতিঃ ক্রীড়নং দাাতম্। যথাপ্রাপ্তকরণমভ্রেষঃ। 

৪২। পরাবন্ু। অএ ব্যাচখুযঃ। ছিঃপরিগ্রহণমিহ এ্যর্থং সকৃদেব কর্তূং শকাম্। তথা হি। 
পরো নিয়ে! দ্রাতে। 'ইণোহনুপাঙায়ে। নাবভেষে। ইহ ইণ ইতানুবন্তনাদিণেনুপ(তায় ইত্যত্র 
তু পরাবিত্যনুবর্তনাচ্চেষ্টং সিধ্যতীতি ভাবঃ। নন্ু পূর্নবসৃত্রেহনুপাত্যয়ঃ পর্যা য়ার্থকত্বেন ব্যাখ্যাতঃ। 

তথ। চ তদনুবৃত্তেব সিদ্ধে পধ্যায়গ্রহণমিহ ব্যর্থমিতি চেদত্রাহুঃ॥ পর্যায়গ্রহণং পুনর্বিবধানার্থং 
তেনাত্র।তিবিধিবিবক্ষ।য়।ং পরমপি অভিবিধোৌ তাব ইনুপিতি ইন্থুপং বাধিত্বাহয়মেব ঘঞ্ ভবতীতি। 

৪১ । পরিপুর্্বক নী ধাত্র উত্তর দুযতার্থ বুঝাইলে এবং নিপুর্বক ইণ ধাতুর 
উত্তর অভ্রেষ অর্থাৎ স্তায় অর্থ বুঝাইলে যথাক্রমে ঘঞ প্রতায় হয়। যথা, পরিণায়েন 
শারান্ হস্তি। পরিণয় অর্থাৎ চতুর্দিকে নয়ন দ্বারা। এযোহত্র যায়ঃ অর্থাৎ এইটীই 
এস্থলে উচিত। দত ও অভ্রেষার্থ ন। বুঝাইলে কি হইবে? পরিণযো! বিবাহঃএ 
হায়! নাশত। | 

-*৪২। পরিপূর্ববক ইণ ধাতুর উত্তুর ঘঞ্ প্রতায় হয় ক্রমপ্রাপ্তের অনতিপাত 
অর্থ।্ অবিচ্ছেদ অথ বুঝাইলে । তব পর্যাক়ঃ ॥ যেখানে ক্রম প্রাপ্তির অনতিপাত 

ন। বুঝাইবে, সেখানে কি হইবে? কালন্ত পর্যায়ঃ অতিপাতঃ ইতার্থঃ। 
৪৩। বিপুর্ববক ও উপপূর্বক শীঙ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় হয় বিপর্ধয়ার্থ 

বুঝাইলে। যথা, তব বিশায়ঃ। রাজ্ঞঃ উপশায়ঃ। পর্য।ায় 'ভিন্নার্থে কি, হইবে. 
(+শয়: সংশয়; উপশুয়ং সমীপশয়নম্। 



০ ০৩ সপ সা. ৯ এ 

উত্তরকৃদন্তগকরণম্। ৬৭১ 

88 | হস্তাদানে চেরস্তেয়ে। ৩। ৩। ৪০। 
হহস্তাদান ইত্যনেন প্রত্যাসত্তিরাদেয়স্ লক্ষ্যতে। পুষ্পপ্রচায়ঃ। 

হস্তাদানে কিম? কুক্ষাগ্রস্থানাং কলানাং বষ্ট্যা প্রচয্বং করোতি। অন্ডেয়ে 
কিম? পুষ্পগ্রচয়ঃ চোর্যেণ। 

৪৫। নিবাসচিতিশরীরোপসমাধানেত্বাদেশ্চ কঃ। ৩৩।৪১। 
এযু চিনোতেখ্বঞ, আদেশ্চ ককারঃ। উপসমাধানং রাশীকরণঃ 

তচ্চ ধাত্বর্থঃ। অন্যে প্রতায়ার্থস্ত কারকলম্তোপাধিভূতাঃ। নিবাসে। 
কাশীনিকায়ঃ। চিতোৌ। আকায়মগ্সিং চিহ্বীত। শরীরে । চীয়তেই- 
শ্মিন্নস্থ্যাদিকমিতি কায়ঃ। শমুহে। গোময়নিকায়ঃ। এধু কিম? চয়ঃ। 
চেঃক ইতি বক্তব্যে আদেরিত্যক্ের্ষলুক্যাদেরেব যথা স্যাদিতি । গোম- 
যানাং নিকেচায়ঃ। পুনঃ পুনঃ রাশীকরণমিত্যর্থঃ | 

৪৬। সঙ্ঘে চানৌত্তরাধর্য্যে । ৩। ৩। ৪৩। 
চের্ঘঞ আদেশ্চ কঃ। ভিক্ষুনিকায়ঃ। প্রাণিনাং সমূহঃ সঙ্ঘঃ | 

অনৌত্তরাধধ্যে কিম্ ? সুকরনিচয়ঃ। সড্বে কিম্ জ্ঞানকর্ষ্মমুক্চয়ঃ | 
2 ৫ এজাজ সক পপ পিপিপি ৮ আসি এ পাপ শর পপ জর ৩৪ ৬৮ জর জাত 

৪৫ | আকায়মিতি। আতীয়ন্তে থিিষ্টকা ইত্যাকায়ম্। আবিকরণে ঘএঞ। আশ্রস্থলবিশেষং 
চন্বীত চয়নেন নিপ্পাদয়েদিতি শ্রুত্ার্থ2 | 

৪৬। সত্যে চ।নৌত্তর।ধধো ॥ উত্তরে চাধরে চোত্তরাধরাস্তেষাং ভাব জ্টভ্তরাধধাম। স্ুকরেতি। 

স্তনপ।নার্থমুত্তর।ধরভাবেন শুকর; শেরতে তদৈতৎ শতুযুদাহরণম্। যদ। তু ভিগ্চুবৎ পৃথকৃপৃথগেবাব- 

তিষস্তে তদ। ভবত্যেব ঘাঁঞ্হ।পি। 
এট সপ আজ পি শপ আপ পপ চপ নিপা পপ পর এ 

৪8৪ হস্ত হইতে গ্রহণ অর্থ বুঝাইলে এবং প্র গ্রহণ যদ্দি চৌর্্যাভিপ্রায়ে ন 
হয়, তাহ হইলে চিঞ ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় হ্য়। হস্তাদান শব্দ দার! 
গ্রহণের সাঁমীপ্যার্থ অর্থাৎ নিকটবগ বস্তর গ্রহণ বুঝাইতেছে। যথা, পুষ্পপ্রচায়;। 
হস্ত দ্বারা প্রচয় করিতেছে । স্তেয় বুঝাইলে কি হইবে? পুষ্পপ্রচয়স্টৌধ্যেণ। 
"৪৫ নিবাস, চিতি, শরীর, উপসমাধান এই সকল অথে চি ধাতুর উত্তর 

স্নঞ. প্রতায় হয় এবং আদিবর্ণ স্থানে ক আদেশ হয়। উপসমাধান শব্দে রাশীকৃত কবুদ 
বুঝায়। উহাই ধাতুর প্রত অর্থ। অন্ত অর্থগুলি প্রত্যয়ার্থক কারকের উপাধিভূত্ক ৷ 
নিবাসার্ঘে যথা» কাশীনিকায়ঃ। চিতির উদাহরণ । যথা, আকায়ং অগ্রিং চিন্বীত॥ 
শরীরার্থে যথা, চীয়তেহন্মিনস্থ্যাদি এই বিগ্রহে কায়ঃ | সমৃহার্থে যথা, চৌোময়- 
নিকা্রঃ 0, যেখানে এই সমস্ত অর্থ না বুঝাইবে সেখানে কিরূপ তইবে? চয়ঃ। 
চস্থাচন ক হয় এইরূপ বললেই চলিত, তবে যে আদিস্কানে বলিয়াছেন উহা কেনল 

' বলুক ও কুইন্সেই আদি,স্থানে ককার আদেশ হইবে এই জন্য । গোময়ানা* নিকেচাত্রঃ 
সর্থাৎ পুনঃ পুনঃ রাশীকরণ গুঝাইন্ডেছে' | 



৬৭২ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

৪৭। কর্্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াম্। ৩। ৩। ৪৩। 
স্্রীলিঙ্গে ভাবে ণচ্। 

৪৮। ণচঃ স্ত্িয়ামঞ্ | ৫৪1১৪ ।. 

৪৯। ন কম্মব্যতিহারে । ৭। ৩। ৬ 
অত্র এচ ন স্যাু। ব্যাবক্রোশী। ব্যাবহাসী। 

৫০1 অভিবিধো ভাব ইন্ুণ। ৩। ৩। ৪৪ । 

৪৭ কন্মনতিহারে । কর্ম্া্তিহারঃ ক্রিয়/বাতিহারঃ । পরম্পরকরণমিন্তি যাবৎ তর 
বর্তমানাদ্ধাতে।রিতার্থঃ। ভবে ণজিতি। কর্তৃবর্জিতে কারকে ন ভবতানভিধানাদিত্যাছঃ। 
ভাবাদ[বিতি প্রাচোত্ত'ং যত্তদুপেক্ষাম।করবিরোধ।ৎ। 

৪৮ ণচঃ। অনেন ণঞ্জিতি চকারোহত্র বিশেষণার্থ ইতি ধ্বনিতম্। ব্যতিপাকে। বর্ততে। 

এচ নেতি। ন যাভ্ামিতি প্রাপ্তস্ত ণিষেধেনাদিবৃদ্ধিরেব । পচগুদ্ধিতত্বাভাবেইপ্যঞস্তদ্ধিতত্ব(দিতি 

ভাবঃ। কুদগ্রহণপরিভ।ষয়! সোপসর্গধাতোরঁজশ্ততব।ত্ততোহঞ্সি তত্প্রযুক্তাদিবৃদ্ধিরপসর্গস্তেত্যাশয়েনোদা- 

হরতি। ব্যাবকোশীতি। জ্ুশ আহ্বানে । হসে হসনে। স্তাদেতৎ। স্থ্িয়াং জ্িন্নিতি প্রকরণ- 

এবায়ং ণজ্বিধেয়ং । এব ক্রিয়ামিতি ন কর্তবামিতি ল।ঘবমিতি চেন্মৈবম্। শ্ত্রিক্ামিত্যধিকারে 

বাসরূপবিধিনিষেধাপত্তে; ৷ ইযাতে তু ব্যাববুষ্টিরিতি শ্ত্রিয়াং ভিন্নপি অপবাদবিষয়ে ক্ষাঁচদিষাতে 
ব্যাবচোরী। ইহ ণা।সশ্রেতি যুচ্প্রাপ্তঃ। ব্যাৎযুক্ষীত্যন্ গুরোশ্চ হল ইতাকা!রপ্রতায়ঃ প্রাপ্তঃ। ক্কচিদক।র 
এবেষাতে ন তু ণচ্। বাতিক্ষা বাতিহ! । সৈধষ। বাবস্ব। ্য।গতে| ছুর্লভাপি বাহুলকাৎ স্বীকার্ধ্য1। 

৫*। অভিবিধৌ । আভবিধৌ কিস্্। সংরাবঃ। বাসরূপেণ ঘঞ ক্রশ্চ ন ভবতি পুনর্ভাব- 
গ্রহণৎ। ন চ ক্র্তুভিন্নকারকনিবৃত্তয়ে ভাবগ্রহণমিতি ব্যাচাম্। পূর্কস্ত্র ইব শক্তিন্াভাবা।- 
দেবেলুণোহপ্রবৃত্তেঃ । লু!টা তু সমাবেশ ইষাতে। সংরাবিণমিতি তচ্চ বাহুলকাল্লভাত ইত্যাকর: | 
অশিমুণঃ। অতএনেনুণা ণানুবন্ধো বিশেষণার্থ ইতি ধ্বনিতম্। সাংরাবিণমিতি সমস্তাচছব্দ 

ইতার্থঃ। সংশবোহভিবিধিদেযোতকঃ | পূর্ধবৎসগতিকাদণ অণস্তদ্ধিতত্বাদাদিবৃদ্ধিঃ। ইনণ্যনপত্য- 

«ইত্যনপতা পি ইনঃ প্রকৃতিভাবা ন্স্তদ্ধিত ইতি টিলোপেন ন নিবুত্তিঃ | স্বভ।বতশ্চেদমণিনুণত্তং নপুংসকম্। 

৪৬। উত্তর ও অধর ভিন্ন যেখানে সমুহার্থ বুঝাইবে সেইস্থানে চি ধাতুর উত্তর 
ঘঞ, প্রতায় হয় এবং আদিবর্ণ স্কবানে ককার আদেশ হয়। যথ1, ভিক্ষুনিকায়ণ। 
প্রাণিসমূহকে সঙ্ব বলে। যেখানে উত্তর ও অধর অর্থ না বুঝাইবে সেখানে কি হইবে 1, 

হনুকরনিচয়ঃ | স্তন্ত পানার্থে স্ুকরেরা উদ্ধা ও অধোভাবে শয়ন করে। যেখানে 
সৃমূহ না! বুঝাইবে সেখানে কি হইবে ? জ্ঞান কর্মমুচ্চয়ঃ | 

৪%। কর্মের বাতীহার অথ বুঝাইলে স্ত্রীলিঙ্গে ভাববাচো পচ্ প্রত্যয় হয়। 
৪৮। ক্ত্রীপিঙ্গে বিহিত ণচ্ প্রতারান্ত শব্দের উত্তর অএ প্রত্যয় হয়। 
৪৯। কন্দুব্যতীহার অর্থ বুঝাইলে এ্চ আগম হইরে না। ব্যবিক্রেশী। 

ব্যাবহাসী। 

৫০ প্সভিবিধি আধ্াৎ বাপ্ডি মথ বুঝাইলে ভাপবাচেছ ইণুন প্রতায় হয়। 



উদ্নরকুদন্ত প্রকরণম্্।* ৬৭৩ 

ঃ 

৫১1 অআঅণিনুণ? । ৫1 81 ১৫। 

আদিবৃদ্ধিঃ। ইন্নণ্যনপত্যে। সাংরাবিণং বন্তুতে। 

৫ | আক্রোশেহবন্যো গ্রহঃ। ৩।৩। ৪৫1 
অব নি এতয়োগ্রহেঘএঞ, স্তাৎ শাপে। অবগ্রাহস্তে ভূয়া । 

অভিভব ইত্যর্থঃ। নিগাহস্তে ভুয়া । বাধ ইত্যর্গঃ। আরক্রোশে কিম? 
অবগ্রহঃ পদন্য। নিগ্রহশ্চোরস্য | 

৫৩। প্রেলিপ্স'য়াম্। ৩। ৩। ৪৬। 
পাত্রপ্রগ্রাহেণ চরতি ভিক্ষু । 

৫৪ 1। পরো যজ্ে। ৩।৩। ৪৭। 
উত্তরঃ পরিগ্রাহঃ । স্ফ্যেন পেদেঃ সীকরণম । 

৫৫1 নৌ বুধান্যে। ৩। ৩। ৪৯৮। 
ব্ ইতি লুণ্তপঞ্চমীকদ্। নীবারাঃ। ধাঙ্যে কিম? নিবরা কন্যা । 

ভ্িথ্বিষয়েহপি বাহুলকাদপ্। গনরা সেতিনহ। 

৫২। আক্রোশে' গ্রহবুদৃ হত্যপি প্রাচগ্িগয়মারত্তত ॥ অবহ পদশ্টেতি । ছেদবিশেষঃ 
ইতার্থঃ। নিগ্রহো নিরোধঃ । 

৫৩। প্রে লিগ্সায়াম্। লিগ্ছায়াং কিম্? দেবদত্তল্য প্রশ্ঠহঃ | প্রকুষ্ঠো বিনিবেশ ইতার্থঃ। 

পাতগ্রগ্রাহেণেতি। তিক্ষাপাত্রেপ।দানেন পাত্রং গুহীচহতি যাবৎ । |] 

৫৫। নেোবু। নৌডউপপদে বু! ভাবাদৌ নএস্যাৎ। নিবর। কম্তেতি। গ্রভরদূ ইতাদিনা 

কম্মণ্যপ্। ননু স্ত্ীত্ববিশিষ্টে কন্ধণি পরধীৎ জিনা ভাবাম্॥। অঙনদ্।।ং স্বীণলনা ইতু/ক্েরত আহ। 
ক্রিন্বিষয়েইগীতি। এবঞ্চ প্রায়েণ ভাবার্থএব ঘঞ্জবগ্1: পুণসীতি ধন | 

রস: পর পপ স্পাসপাাি সপ শশা পদ প্সপা জাপান জা পজা। শাশি 

৫১। ইনুণ্ প্রতায়ান্ত শন্দের উত্তর স্বার্থ অণ্ প্রত্যয় হয়। আদি পদের 
বৃদ্ধি হয়। “ইন্নণ,নপতো” এই সুত্র দ্বারা প্রক্লা 5গ্গাব হইনে | সা্রাবিণম বণ্ভতে। 

৫২। অবপূর্বক ও নিপুর্বক গ্রহ পাড়র উত্তর ঘঞ প্রতার ভয় শাপ "অর্থ 

*বুধাইলে। অবগ্রাহস্তে ভূয়াৎ। অবগ্রাহ শব্দ অভিভব বুঝায়। নিগ্রাহত্তি 
ভূয়াৎ। নিগ্রাহ শব্দে বাধা বুঝায়। যেখানে আক্রোশার্থ না বুঝাইবে, সেলে 

কিরূপ হইবে ? অবগ্রহঃ পদস্য । নিগ্রহঃ ছৌরস্য । ইতাদি। 
৫৩। লিগ্দা। অর্থাৎ লাভেচ্ছা বুঝাইলে প্রপুর্দক গ্রহ ধাতুর উত্তর ঘঞ 

প্রত্যন্ধ ভুয়ু। যথা, পাব্রপ্রগ্রাহেণ চরতি ভিক্ষুঃ পিগ্তার্থ। লিগ্গা ভিন্নার্থে কি হইবে ? 
প্রগ্রীহে। দেবদতুহ্য | 

৫৪১) রজ্ঞবিবয়টী বদি প্রত্াধান্তেব 'অভিধেয় হয়, তাহ! হইলে পরিপূর্ববক গ্রহ 
ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হদ্ধ। উট পরিগ্রাহঃ। ন্ফোন স্ডেদেঃ স্বীকরণম্। 

ক (৮৫) 



৬৭৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

৫৬। উদ্দি শ্রম তিযৌতিপুত্রুবঃ । ৩। ৩। ৪৯1 
উচ্ছায়ঃ। উদ্যাবঃ। উৎ্পাবঃ। উদ্দাবঃ। কথং “পতনান্তাঃ 

সমুচ্ছয়।” ইতি বাহুলকাৎ। 

৫৭1 বিভাষাঙি রুপ্ল,বো? | ৩। ৩। ৫০ | 

আর।বঃ, আরবঃ। আপ্লাবঃ, আপ্লপবঃ। 

৫৮1 অবে গ্রহে! বর্প্রতিবন্ধে। ৩। ৩। ৫১। 

বিভাষেতি বর্ততে। অবগ্রহঃ অবগ্রাহঃ। বর্ষপ্রতিবন্ধে কিম্? 
অবগ্রহঃ পদস্য | 

৫৯। প্রেবণিজাম্। ৩ ৩। ৫২। 

পে এহের্ঘ এ, না বণিজাং সন্ন্দি চে প্রত্যয়ার্থঃ | তুলাসুত্রমিতি 

যাব । তুলাপ্রগ্রাহেণ চরতি । তুলাপ্রগ্রহেণ বা। 

৬০। রশ্মেচ। ৩। ৩। ৫৩। 

প্রগ্রহঃ, প্রগ্রাহ2। 

৬*। রূশ্মৌ ৮) রথাদিযুক্ত।ন।মন্থ।নাং -স'যমনার্থা রজ্জঃ রশ্বিং। তশম্তমভিধেয়ায়াং প্রে উপপদে 

গ্রহের ঞ্ ব গ্যান্ত।বাদৌ। ইহ ছ্দিঃকৃত্বো! শ্রহিরাপাতঃ সইু্দেব তু ব্তুং শক্যত। তথাহি ডদি গ্রহঃ। 

৫৫। ধান্য অর্থ বুঝাঈলে বু এইটা লুস্ত পঞ্চম'র পণ । নিপূর্রবক বৃধাতুর উত্তর 
ঘঞ প্রত্যয় হয়। যথা, নীবারঃ। যেখানে ধান্য অর্থ ন৷ বুঝাইিবে সেখানে কিরূপ 
হইবে? নিবর। কন্তাঁ। ক্তিন্ বিষয়েও বাহুল্য বশতঃ অপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, 
প্রবরা সা। এইরূপ হয়। 

৫৬। উৎপূর্ববক শ্রি, যু, পু, দ্র, এই কয়টা ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। যথা, 
উচ্ছায়ঃ। উদ্যাবঃ। উতৎপাবঃ। উদ্দ্রাবঃ। তাহাহইলে “পতনান্তাঃ সমুচ্হ্র়াঃ” 

এইরূপ প্রয়োগ কিরপে সিদ্ধ হইল? উহা বাহুলক বলে সিদ্ধ হইয়াছে 
বলিতে হইবে । 

৫৭) আঙ্পুর্ববক রু ও প্লু ধাতুর উত্তর ০০ ঘএঞ প্রত্যয় হয়। যথা» 
আরাবঃ, আরবঃ। আপ্লাবঃ, আপ্লবঃ। 

১ &৮।॥ বর্ষপ্রতিবন্ধ আর্থ বুঝাইলে অবপূর্বক গ্রহ ধাতুর টি বিকল্পে ঘঞ্, প্রত্যয় 

হয়। *অবগ্রাহঃ, অবগ্রহঃ। বর্ষপ্রতিবন্ধ অর্থ না দীন কি হইবে? অবগ্রহঃ 
পদস্য। এইরূপ হইবে। 

৫৯। যাঁদ-প্রত্যয়ার্থ বণিক্ সম্বদ্ধি অর্থাৎ তুলা স্ত্র হয় তাঁহাহইলে প্রপুর্ব্বক 
গ্রহ থাঁতুর উত্তর বিকল্পে ঘঞ প্রতার হয়। যথা তুলাপ্রগ্রঃহেণ, 'চরতি,. 
তুলা প্রগ্রাহণ ব1। | | 



উ্তরকৃদন্তপ্রকরণম্ » ৬৭৫ 

৬১ । বুণোতেরাচ্ছাদনে । ৩। ৩1 ৫৪ 

বিভাষ! প্র ইত্যেব। প্রবারঃ, প্রবরঃ। 

৬২। পরো ভূবোইবভগানে । ৩। ৩। ৫৫। 

পরিভাবঃ, পরিভবঃ | অবজ্ভানে কিম্? সর্ববতো। ভবনং পরিভবঃ। 

৬৩) | এআরচ | ৩1 ৩ | ৫৬ । 

চয়ঃ। জয়ঃ। ভয়াদীনামুপসংখ্যানম্। নপুংসকে ক্তাদিনিবৃক্যর্থম। ৪। 
ভয়ম্। বষম্। 

৬৪ | খদোরপ্। ৩।৩। ৫৭ 

খবণীন্তাছুবর্ণীস্তাদপ্। করঃ। গরঃ | শরঃ। যব | স্তবঃ। লবঃ। পবঃ। 

সমি মুক্টো। আক্রোশে বন্যোঃ। প্রেলিদ্দায়াম্ । পরো যজ্ঞে। অবেধধপ্রতিবন্ধে বিভাষ। প্রে 
বণিজ।মিতা।দিপরৌ। উবাহবজ্ঞানে হত নস্তরম্ অ।ডি রপ্লবেরতাপ্ত তথ. তু ন প্ুতমিতোৰ | 

৬১। বৃণোতে। প্রাবার ই(ত। উপনরগন্ত খএনুমনুয্যু বহুলনিত্যুপনগন্ত দীর্ঘঃ। আ।চ্ছাদনে 
কিম? প্রবরে! গৌঃ প্রশস্ত ইত্যর্থহ। 

৬২। পরিভাবঃ। অনাদরঃ পরিভবঃ পরীভাবস্তিরন্সি যেতাযমর2। 
৬৩। পরত্বান্ধি স্রুলাটে প্রপ্তো । তথা চ পুর্ববি প্রতিষেধোহয়ং ফলিত2। এব বাসরগণন্ঠায়ে।হস্তর 

নপ্রবর্তরতে। অনপবাদহাদিতঠতভাবঃ। বর্ন বুদ বমখাদিতি ভ|ধা[পায়াগা ন্, লুডপি বধণমূ। 

৬৪। খদ[পপৃ। ঝচ্চ উচ্চ তয়োঃ সমাহ।রে সোব্রং পুস্থন। খদোতিতায়” ন তকারঃ কিং 

তর্ধি দকারঃ। নিরড্যাঃ পৃথ্থোরিত্যপবাদতয়। ঘঞ্যবধ[ন।ৎ জ্ঞ।পকাদ্দীঝ।্তাদপুযুদাহরতি। লবঃ 

পব ইতি। 

৬০। রশ্মি অর্থবুঝাইলে প্রপুর্বক গ্রহ ধার উত্তর বিকল্পে ঘঞ্ প্রত্যয় হয় ৪ 
বথা, প্রগ্রহঃ, গ্রগ্রাহঃ ) ৃ 

৬১। আচ্ছাদন অর্থ বুঝাইলে প্রপুর্বক বৃদাহুর উত্তর বিকল্পে ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। 
ফখ।, প্রবারঃ, প্রবর2। 

৬২। অবজ্ঞ' অর্থ বুঝাইলে পরিপুর্রবক সু ধাতুর উত্তর বিকল ঘঞ প্রচ্তযয় হ্য়। 

যথা, পরিভাবঃ, পরিভবঃ । যেখানে অবজ্ঞ। অর্থ ন। বুঝাইবে সেখ।নে কি হইবে? যথা» 

সর্বতে। ভবনং পরিভবঃ । এইরূপ হইবে। 
৬৩। ইকারান্ত ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। যথা, চয়ং। জর»। ভী 

প্রস্তুতি ধাতুর উত্তরও অচ্ প্রায় হয়। ইহা নাহ্তিক স্ত্র। নপুতসকলিঙগে কাঁদি 
বিভক্তির নিবৃত্তির জন্য ,এই স্থত্র কর! হইয়াছে । ভয়ম্। বর্ষম্। 

$৪। ,খবরাস্ত, ও উবর্ণা্ ধাতুর উত্তর অপ প্রত্যয় হয়। যথা, করঃ । গরঃ। 

শরঃ। যবঃ | ভ্তবঃ | উ্রাবং | *.পনঃ। 



৬৭৬ - সিদ্ধান্তাকৌমুদী | 

ভা ্ ৬৫। রৃক্ষাসনয়োর্বিষ্টর? । ৮। ৩1 ৯৩ 

অনযোর্বিবিপুর্বন্য স্ত্রঃ বত্বং নিপাত্যতে। বিষ্টরো বৃক্ষঃ আসনগু। 
বৃক্ষেতি কিম? বাক্যস্ত বিস্তরঃ | 

৬৬। গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমম্চ | ৩। ৩। ৫৮। 
অপ্ স্যাৎ। ঘঞচোরপনাদঃ । এঠাহঃ। বরঃ। দরঃ। নিশ্চয়ঃ। 

গমঃ। বশিরণ্যোরুপসংখ্যানম্। ০। বশ? । রণঃ। ঘঞ্র্৫ধে কবিধানম্। ০। 

প্রস্থঃ | বিদ্বঃ। দ্বিত্বপ্রকরণে “কে কুঞাদীনাম্৮” ইতি বক্তব্যম্। ০। চক্রম্। 

চিক্রিদম। চরুসঃ। 
৬৭। উপসর্গেহদ?ঃ। ৩। ৩। ৫৯। 

ঘপু্ স্যা। 

৬৮। ঘঞপোশ্চ । ২। ৪1 ৩৮। 

অদেখস্৯ স্যিৎ ঘণ্ত অপি চ। গঘসঃ। বিঘসঃ। উপসর্গে 

কিম? ঘাসঃ। 

৬৬1 খঞ্চে।রপবদ ইতি । শিশ্য় হতানাচত পপ্রিরগর খঞ হতি বিবেক | হগ্তাদানে 

তু প্রপূর্বকাচ্চিনে।তেঘ গ্রদাহাত:। বশিরণ্যোরিতি মানু প্রাপ্তে বচনম্। বশনং বশঃ। রণস্তি 
শবাং কৃববন্থা মিনতি রণঃ সুংগ্রামঃ | 

৬৮। বাদ্যতে বশেষেণ ভক্ষ্যতে ইতি বিঘসঃ। বৈশ্বদেবশিষ্টমনম্॥।  শম্পং বালতৃণং 
ঘাস ইত্যমরঃ |, 

এ ০ স্পা 

৬৫। বৃক্ষ ও আসন অথ বুঝাঈনে নি স্তু ধাতুর উত্তর অপ্ 'প্রতায় হয় 

এবং নিপাতনে সকারের বত্ব হয়। বখ', নবিগর; অথাৎ বৃক্ষ ও আসন। বুক্ষার্দি অর্থ 

না বুঝাইলে কি হইনে 2 যথা, বাকান্ত (নস্তর: 

৬৬। গ্রহ ধাতু, বু ধার, দূ ধাতু, 'নর্পুব্বক চিধাতু এবং গম ধাতুর উত্তর 

অপ্, প্রত্যয় হয়। এই স্ুত্রটা ঘঞ্ & মচ্ প্রত্যয়ের অপবাদ মাত্র। যথা, গ্রহ$। 
ব্বঃ। দ?ঃ। নিশ্চয়ঃ। গম: । বশ ও রণ পাড় উত্তরও অপ্. প্রতায় হয়। ০। 

যথা, বশঃ। রণঃ। ঘঞ্ প্রতায়ের অর্থে কবপানও উয়। ০। যথা, প্রস্থঃ॥। বিস্বঃ। 
বিত্ব'প্রকরণে ক প্রতায় পরে গাকিলে কুঞ্ু প্রস্ততি ধাতুর উত্তরও ঘঞএর্৫থে ক প্রত্যয় 
বিহিতত্হয়। যথা, চক্রম্। চিক্রিদম্। চরুসঃ । 

৬৭। উপসর্গপূর্বক অদ ধাতুর উত্তর অপ্প্রতায় হর। 
৬৮। উপসর্গপুর্বক অদ ধাতুর উত্তর ঘঞ ও অপ্ প্রত্যয় পরে থার্ষিলে প্লাতু 

স্বানে ঘস্* আদেশ হয়। যথা, প্রঘনঃ। বিঘসঃ। উপসর্গ পুর্ববক না হইলে কি: 
হইবে? ঘাসঃ। 



উন্তরকুদন্তপ্রকরণম্ | ৬৭৭ 

'৬৯। নৌণচ। ৩।৩।৬০। 
নৌ উপপদে অদের্ণ? স্তাদপ্ চ। ন্যাদঃ। নিঘসঃ। 

৭৪। ব্যধজপোরনুপসর্গে । ৩। ৩। ৬১। 
অপ্ স্যা। ব্যধঃ। জপঃ। উপসর্গেতৃ । আব্যাধঃ। উপজাপঃ। 

৭১ । স্বনহসোর্ববা। ৩। ৩। ৬২। 

অপ্। পক্ষে ঘঞ্। স্বনঃ, স্বানঃ। হুসঃ, হাসঃ। অনুপসপে 
ইত্যেব। প্রস্বানঃ । প্রহাস2। 

৭২। যম£ঃ সমূপনিবিষু চ। ৩। ৩। ৬৩। 

এযু অনুপসর্গে চ যমেরপ্ বা। সংষসঃ, সংযামঃ। উপযমঃ, উপযামঃ। 
নিষমঃ, নিষামঃ। বিযমঃ, বিযামও | যমঃ, যাম2। 

৭৩। নৌ গদনদপঠন্গন? । ৩। ৩। ৬৪। 
অপ্ বা স্যাত। নিগদঃ নিগাদঃ | নিনদ?, নিনাদঃ | নিপঠঃ, নিপাঠঃ। 

নিস্বনঃ, নিশ্বানঃ | 

৭ | উপঙ্গাপে। মন্ততেদ | 

৭৩। শব্দে নিনাদনিনদধ্ধনিধন।নরবন্থনাঃ | স্বান ইতামরঃ 

৬৯। নিপুর্বক অদ ধাতুর উত্তর ণ প্রাত্যয় হয় এবং অপু প্রন্চায়ও হয়, 
যথা, ম্াদঃ । নিখসঃ। 

৭০। উপসর্দপুর্ব্বক না হইলে বাধ ধাতুর ও জপ ধাতুর উত্তর আপ্ গ্রচায় 
হয়। যথা, বাধঃ। জপঃ। কিন্তু উপসর্পুর্বক হইলে ঘঞ গ্রত্যয়হ হইবে । মগ, 
অঙব্যাধং। 'উপজাপঃ। 

৭১। উপসর্গপূর্বাক না হয় এমন যে স্বন ও ভন ধাতু তাহার উত্তর নিকলে “অপ্ 

প্রত্যয় হয়। বিকল্পপক্ষে ঘঞ্জ প্রত্যর হয় । যগা, স্বনঃ, স্বানঃ | হলঃ, ভাস। মেস্থুও্ী 

উপসর্গ পূর্বে থাকিবে সেস্থলে ঘঞ্চ, প্রতারই হইবে । বথা, প্রন্জানঃ। প্রহানঃ |. 
ণ২। সম্, উপ, নি ও বিপুর্বধক ঘম ধাতুর উত্তর এবং অন্ুপসর্গপুৰূক যয 

ধাক্ত্ল উত্তর নিকল্পে অপ্ প্রতায হয় । যথা, সংযম, সংঘামহ। উপযমঃ, উপযামঃ। 

নিয়াং, নিয়ামত । বিবনঃ, বিযামঃ । যমএ যামঃ। 

৭৩। নিপুর্বক গদ, নদ, পঠ ও স্বন ধাড়র উত্তর শিকল্পে 'অপ্ প্রতায় হয় । 

থা, নিগদঃ, লিগাদঃ'। মিনদঃ, নিনাদঃ | নিণঠঠ, নিপাঠঃ। নিম্বন+, নিস্বানঃ। 



৬৭৮ সিদ্ধা স্তকৌমুদী 

৭৪81 কণে। বীণায়াঞ্চ । ৩ | ৩। ৬৫ । 

নাবন্ুপসর্গে চ বীণাবিষয়াচ্চ ক্ণতেরপ্ বা স্যাণ। বীণাঁগ্রহণং 

প্র(দ্যর্থম। নিক্ষণঃ, নিকাণঃ। ক্কণও, ক্াণঃ। বীণায়াং ভু। প্রক্ষণঃ 

প্রক্কাণ? | 

৭৫। নিত্য পণৎ পরিমাণে । ৩। ৩। ৬৬ | 

অপ. স্তাঁঙ। মুলকপণঃ। শাকপণঃ। ব্যবহারার্থং মুূলকাদীনাং পরিমিতে! 

মুগ্রির্ধ্যতে সোহস্ত বিষয়ঃ। পরিমাণে কিম? পাণঃ। 

৭৬। মদোহনুপমর্গে। ৩1 ৩। ৬৭। 

ধনমদঃ। উপসর্গে তু । উন্মাদঃ। 

৭৭। প্রমদসম্মদৌ হর্ষে। ৩। ৩। ৬৮। 

হর্ষসে কিম? গ্রমাদঃ। সংমাদ2। 

৭8। ক্ণে।। নিক্।'ণা নিকণঃ কাণঃ কণঃ কণনমিভাপি। বীণায়।ঃ কণিতে প্রাদেং প্রক্ষণ, 

প্রক্ষণাদয় ইত্যমরঃ |" 

৬। মদ্ো। অনুপসর্গে হপাপপদে নিতামপ্ স্তান্তাবাদৌ। 

৭৭। প্রমদ। প্রসগ্যাং হযে ইতি নোক্তম্। প্রসংমদঃ | সম্প্রসদ ইতি হর্ষে মাতৃদ্িতি। 

৭৪। নিপৃর্বক ও অন্পসর্পূর্বক বীণাবিষয়ক যে ক্ধণ ধাতু তাহার উত্তর 
বিকল্ে মপ্ প্রতায় হয় । বীণ! শন্দ গ্রহণ প্রাদি উপসর্গার্থ। যথা, নিকণঃ, নিকাশ | 
কণঃ, ককাণঃ। বীণ! বিষয়ে প্রক্ষণঃ, প্রক্কাণঃ। এইরূপ হইবে 
"৭৫1 পরিমাণ অর্থ বুঝ।ইলে পণ ধাতৃর উত্তর নিত্যই অপ্ প্রতায় হয়। যথা, 

মূলচপণঃ। শাকপণঃ। ব্যবহারার্থ মূলকাদির সম্বন্ধে পরিমিত যে মুষ্টি বন্ধ হয় এস্থলে 
তাহাই বুঝাইতেছে। পরিমাণ ন৷ বুঝাইলে কি হইবে ? পাণঃ এইরূপ হইবে । 

৭৬। উপসর্গপূর্বক না! হইলে মদ ধাতুর উত্তর অপ্ প্রতায় হয়। যথা, ধন*দঃ। 
যেখানে উপসর্গপুর্র্বক হইবে সেস্থলে উন্মাদ: এইরূপই হইবে।, এটি 

৭৭। হর্ষ অর্থ বুঝাইলে প্রমদ ও সন্মদ এই ছুইটী পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়! 
যেখানে হর্ষ না বুঝাইবে সেম্থলে-প্রমাদঃ। সম্মাদঃং এইখপ হইবে। 



উন্নরকৃদন্তগকরণম্। ৬৭৭৯ 

*৭৮। সমুদোরজঃ পশুষু। ৩। ৩ সি৬৯। 

সংপূর্বেবোহজিঃ সমুদায়ে উৎপুর্ববণ্চ প্রেরণে তন্ম[শ পশুবিষয়কাদপ, 
হ্াু। “ত্ঘঞ্পো” ইত্যুক্তেবীভাবো ন। সমজঃ পশুনাং সঙ্ঘঃ। উদজঃ 

শশুন/ং প্রেরণম্। পশুষু কিম? সমাজো ব্রাঙগণানাম্। উদাজঃ 

ক্ত্রিয়াণাম্। 

৭৯। অক্ষেবু গ্লহঃ। ৩।৩। ৭০। 

অক্ষশব্দেন দেবনং লক্ষ্যতে তত্র য পণরূপেণ গ্রাহ্যং তত্র গ্রহ ইতি 

নপাতাতে । অক্ষম্ঠ গ্রহঃ। ব্যাতুযুক্ষীমভিসরণপ্রহথামদীব্যন্”। অক্ষেযু 

কিম? পাদস্ত গ্রাহঃ | 

৮০ | গরজনে সর্ভেঃ । ৩। ৩। ৭১। 

প্রজনং প্রথমগঞ্ভ গ্রহণম্। গবামুপসরঃ। কথখমবসরঃ প্রাসর ইন্তি £ 

অধিকরণে “পুংসি সংজ্ভায়াম্” ইতি ঘঃ। 

৮০ | প্রজনে সর্ভেঃ। প্রজননং প্রজনঃ ভাবে ঘঞ্জ। জনিবধ্রিতি পদ্ধিনিষেধঃ । প্রশববলাগত্র 

জনেরর৫থাস্তরত্বম। প্রতিষ্ঠতে ইতাত্র প্রাছুরভাবো যথা] । তদেতদাহ॥ প্রথমগর্ভগ্রহণমিতি ॥ 

ক।শিকানুরোধেনেদমুক্তম্। প্রথমং দ্বিতীয়ং বেত্যন।গ্রহ। কিন্তু গভখ্রহণমিতাগে। 

৭৮। সংপূর্বক পশুবিষয়ক অজ ধাতুর উত্তর সপুদার অর্থে এসং উৎপুর্বক 
উক্ত অজ ধাতুর উত্তর প্রেরণ অর্থে অপ্ প্রত্যয় হর়। নুত্রে “অঘঞপোঃ” এইরূপ 

উক্তি হেতু বীভাব হইবে না। যথা, সমজঃ পশুসমূভঃ। উদজঃ পশ্দগ্রেরণম্। 
পঞ্টবিষয়ক না! হইলে অর্থাৎ পণ্ড ভিন্ন অন্ত জাঁতি বুঝইলে “সমাজঃ ব্রাঙ্গণান্যং? 

এখানে অপ্ প্রত্যয় হইবে না। উদানঃ ক্ষত্রিয়াণাম্। এস্তলে অপ্ হইল না। ৯ 
৭৯। অক্ষ শবে পাশক্রীড়। বুঝায়। এ ক্রীড়াব্নিয়ে পণরূপে যাহ গৃহীত 

হয়, তাহাকে গ্রহ কহে। গ্রহ ধাতুর উত্তর অপ, গ্রাতায় হইয়া গ্রহ শব নিপাতনে 'স্ 
হয়। যথা, অক্ষন্ত গ্রহঃ | প্যাত্যুক্ষীমভিদরণগ্নহামদীব্যন্” । অক্ষ ভিন্নার্থে কি হইবে? 
পাদর্ঠ গ্রহঃ এস্থলে অপ্ প্রত্যয় হইল ন1। 

৯৮০1” গ্রজ্ন অর্থাৎ, প্র্ড গ্রহণ অর্থ বুঝাইলে স্য ধাতুর উত্তর ত্যপ প্রত্যয় হয়। 
যথা, *গৃবাসুপসরঃ। ,অবসরঃ ও প্রসরঃ এই ছুইটী পদ কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছে? 
অধিকরণবাচ্যে "পুংসি সংজ্ঠায়াম্” এই সুত্র দ্বারা ঘ প্রত্যয় হইযাছে। 



৬৮০ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

৮১। হবঃ সর্তপ্রসারণঞ্চ ন্যভ্যুপবিষু। ৩। ৩। ৭২7 
নিহবঃ। অভিহবঃ। উপহবঃ। বিহবঃ। এফুকিম? প্রহ্বায়ঃ। 

৮২। আডিযুদ্ধে। ৩। ৩। ৭৩1 , 
আহুয়ন্তেহন্মিনিত্যাহবঃ | যুদ্ধে কিম? আহবায়ঃ। 

৮৩1 নিপানমাহাব? | ৩। ৩। ৭৪ । 

আঙ্পুর্ববন্য হবয়তেঃ সম্প্রসারণমপ, বৃদ্ধিশ্চ উদকাধারশ্চেদ্বাচ্যঃ। 
“আহানম্ত্র নিপানং স্যাছুপকুপজলাশয়ে”। 

৮৪ । ভাবেহনুপসর্ন্য । ৩। ৩। ৭৫। 

অন্ুপসর্গন্ত হ্বয়তেঃ সম্প্রসারণমপ, চ স্যাদ্ ভাবে। হবঃ। 

৮৫ | হনশ্চ বধ । ৩। ৩। ৭৬। 

অন্ুপসর্গাদ্বন্তেভাবে অপ. স্যাৎ বধাদেশশ্চান্তে।দান্তঃ | “বধেন দস্্যম্ত। 
চাদ ঘঞ। ঘাত2। 
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৮৫ | হনশ্চ বধঃ| অক্তোদাত্ ইতি স্ত্রে বধশব্দোহগ্োদ।ততয়েচ্চ|রিত ইতি ভাবঃ। 
$, 

৮১। নি, অভি, উপ ও বিপুর্ব্বক হেব পাতুর উত্তর ঘ প্রতায় হয় এবং সম্প্রসারণ 
হয়। যথা, নিহবঃ। অভিহবঃ। উপহবঃ। বিহবঃ। এই সকল অব্যয় পূর্বে্না 
থাকিলে অর্থাৎ এতপ্তিনন অন্য উপসর্গ পুর্বে থাকিলে ঘঞ্ হইবে । যথা, প্রহ্বায়ঃ। 

৮২। যুদ্ধ অর্থ বুঝাইলে আঙ্পুর্বক হেব ধাতুর “সম্প্রসারণের উত্তর ও অপ্ 
প্রত্যয় হয়। যথা, শাহ্যন্তে অন্মিন এই বিগ্রহে আহবঃ। যুদ্ধ অর্থ না বুঝাইলে 
আহ্বায়ঃ এইরূপ হইবে । 
«:৮৩। যদি নিপান অর্থাৎ উদকাধার অর্থ বুঝায়, তাহা হইলে আহবঃ এই 
পদ্দটী নিপাঁতনে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ আ্পুর্ব্বক হ্বেএ ধাতুর সম্প্রসারণ, অপ্ প্রত্যয় 
£এবং বৃদ্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হইবে। “আৃহনস্ত নিপানং স্তাৎৎ উপকূপজলাশয়ে” | 

৮*3। উপসর্গ পৃব্বে না থাকে এমন যে হেব ধাতু তাহার সম্প্রসারণ হয় এবং 
তাঁহার উত্তর ভাববাচ্যে অপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, হবঃ। নর 

৮৫1 অন্থপসর্গপৃব্বক হন ধাতুর উত্তর অপু প্রত্যয় 'হয় এবং হন ধাতু গানে 
বধাদেশ হয় এবং তাহার অন্তবর্ণের উদাত্ত স্বর হয়। যথা, “বধধেন দম্্যম্৮৭,. 
চকার নির্দেশ হেতু ঘঞ্জ প্রত্যরও হয়। যথা, দ্াত্£ | 



উ্রকুদন্তঞাকরণম |. ৬৮১ 

৮৬। মুভোঁ্ঘন?। ৩। ৩। ৭৭। 

মুর্ভিঃ কাঠিন্যং তস্মি্ভিধেয়ে ভস্তেরপ, স্যা ঘনশ্চাদেশঃ । অভ্রঘনঃ | 
কথং সৈন্ধবুং ঘনমানয়েতি ? ঘনশব্দেন ধশ্মো লক্ষাতে । 

৮৭1 অন্তর্ধনো দেশে । ৩1৩। ৭৮। 

বাহীকগ্রামবিশেষশ্থ সংচ্ভেয়ম! শান্তর্পণঃ ইতি পাঠাশ্রম্। 

৮৮ | অগা'রেকদেশে গু'ঘণ? গ্রঘানশ্চ । ৩। ৩। ৭৯। 

পবারদেশে দ্বৌ প্রকোষ্ঠাবলিন্দৌ শআান্যন্রে। বাহাশ্চ। তর বাহ 
প্রকোষ্ঠে নিপাতনমিদম্। “গ্রবিশভিজনৈঃ পাদৈঃ একমেণ হন্যতে” ইতি 

কম্মণ্যপ্। প্রঘণঃ। পক্ষে বদি; । প্রঘাণ5। 

৮৯1 উদ্ঘনোহত্যাপানম্ । ৩1 ৩। ৮০ । 

অত্যাধানমুপরি স্থাপনম্। যন্মিন কাষ্টে অন্যানি কান্ঠানি স্থাপয়িত্া 
তক্ষ্যন্তে তদুদঘনঃ | অধিকরণে হাপ,। 

৮৮। অগারৈক। প্রঘ।ণঃ গ্রঘণ[লিন্দা বহিদ্বার প্রকোষ্টতক ইতামর? | 

৮৬। মূর্তি অর্থাৎ কাঠিগ্ঠ অর্থ বুঝাইলে হন ধাতর উত্তর অপ প্রত্যয় হয় 
এবং হন ধাতুর স্তানে ঘন আদেশ ভয়। শআন্রঘনঃ:। তবে “সেন্ধনং ঘনমানয়” এন্ডলে 

কি প্রকারে গ্রন্নোগ হইল £ এখানে ঘন শবে ধর্ম অর্ধাৎ গু লক্ষিন হইতেছে । 
৮৭। দেশ অর্থ বুঝাইলে আন্র্থন: এই পদটী নিপাতনে সিদ্ধ হয়। এইটী 

বর্জহক গ্রামলিশেষের সণজ্ঞা । অন্থর্থন এইরূপ পাঠান্তরও আছে। 

৮৮। অগার অর্থাৎ গৃহের একদেশ বুঝাইল প্রণাণঃ ও প্রঘণত এই ভুটী পৃ 
শনিপাতনে সিদ্ধ হয়। দ্বারদেশে “যে দুইটা প্রকোষ্ঠ থাকে তাভার মধ্যে লাই 

প্রকোষ্ঠ বুঝাইলে এই নিপাতনটা সিদ্ধ হর বুবিসে হইবে । মথা, 'প্রবিশস্তিং জটৈ: 
পাদৈ? প্রকর্ষেণ হন্তনে এই 1 বহে প্রঘণঃ, প্রঘাণঃ। এস্থলে কর্মবাচ্যে অপ্ 
প্রজ্ভায় হইয়াছে এবং বিকল্লে বুদ্ধি হইয়াছে । 

১৮৯৭ অত্যাধান অর্থাৎ উপরি স্থাপন অর্থ বুঝাইলে উদঘনঃ এই পদটী নিপাতনে 
সিদ্ধ হয়। যেকাষ্ের উপর অন্ত কাষ্ঠাদি স্থাপন করিয়া! ছেদন কর! যায়, তাহাকে 

উদ্বনষ্কহে'। এস্থল অগ্গিকরণঝুচ্যে অপু প্রায় হইয়াছে। 

ক (৮৬) 



৬৮২ । সিদ্ধান্থসৌমুদী। 

৯০। অপঘর্নোহঙ্গমূ | ৩। ৩। ৮১। 

আঙ্গ” শরারানয়ন;ঃ। সচেহ ন সর্ননঃ কিন্তু পাণিঃ পাদশ্চেতাহুঃ 
করণেহপ। 1 গপনা তো শত । 

৯১। করণেহয়োপিদ্রদ্তু । ৩। ৩1 ৮২। 

এম ১০৪; করণেহপ. সাত ঘনাদশন্চ । আয়ো তাতেহ নোনতা য়োঘনঃ 

বিপণন: | লালন ] 5৫ 51 ৯1৮71: পুননপদ। স"চ্গায়ামিতি ণত্ুম্ 

৭:19] খুঠ1র25/ 1 জব শি | 

৪৯ | আনে ৮ ৬৩] ৮17৮9 | 

স্যন্দে উপপদে ৬ন্মে: করণে কঃ কাদপ চ। পঙ্দে ঘনাদেশশ্চ। সম্মত 

স্তল্দঘনঃ | করণ ইঙ্োব । জ্রলগদাতিও। 

৯৩) | পরো ঘ: | ৩) | *» 1৮৭ । 

গারো হন্তেরপ্ স্ঞা করণে ঘশন্দন্চাদেশ? | পরিজন্বাতেহনেনেতি 

পরিঘ?। 

ঈ?1 অঙ্গ শর্গাৎ শনীরাবযধ আর্থ বুঝাইলে অপথনহ এই প্দ্টা নিপাতনে সিদ্ধ 
হয়। সই অঙ্গ সন্নাঙগ নভে । যদি কল পাণি ও পদ ব্ঝায়, তাহা হইলেই হইবে। 

করণনাচো এক্সলে মপ প্রতায় হইয়াছে । অগ্ঠার্থে অপঘাত? এইরূপ হইবে। 

৯১। অয়, পি ও দ্রু এই কয়টী শন্দ উপপদ হইলে করণশাচ্যে তন ধাতুর 
উত্তর অপ্ প্রতায় হয় এবং হন ধাতু স্থানে ঘন আদেশ হয় । যগা, 'অয়ে। হন্যঙত 
এই বিগ্াহে অয়োধনঃ । লিঘনঃ | দ্রপনহঃ । দ্রঘণঃ শান্ধর নকারের কোন মনে 

ণত্ব হয়। তাহাদের মতে পপুর্বাপদাৎ্ সংজ্ঞাঁয়াম্” এই সুত্র দ্বার ণত্ব হয়। দ্রঘর্ণ 

শব্দে কঠার বুঝায় । দ্র শব্দে বু্ষ বুঝায় 
৯1 স্তম্ব শব্দ উপপদ হইলে হন ধাতুর স্টন্তর কলণবাঁচো ক এবং অপ্ প্রতায় 

হয। অপ প্রন্যন হইলে ধাতু স্থানে ঘন আদেশ হয়। যথা, শ্ত্বঘ:ঃ | অ্বঙ্থঘুতঃ 

পদ এই অর্গে প্রযুক্ত হয়। 

৯৩। পরিপুন্দক হন পাতুণ টন্তন কবণলাচ্ে অপ. প্রত্যয় ভয় এবং ধাতু স্থানে 

ঘ আদেশ হগ। যথা) “পরিহনতে অনেন” এই বিগ্রহ পরিবও। ".] 



উ্চরকদন্তপ্রাকরণম্। ৬৮৩ 

-. ৯81 পরেস্চ ঘাঙ্কয়োড ৮1 ২ হি 

পরে? রেফল্ল লো বা স্ঞাদ্নশান্দ শঙ্কশরনকে চ। পলিঘঃ, পরিঘহ। 
পনাঙ্কঃ, পলাঙ্কঃ। ইভ “তরপও্ভমপৌ ঘঃ” ইতি কুনিমস্য ন গ্রহণং 
বাখা।নাঁু। ্ 

৯৫1 উপন্থ আলায়ে | ৩। ৮৫ 

উপপুববাদ্ধান্তেরপ্ শাডপধালোপশ্চ । আাশয়শান্দেল সামীপা? জক্ষান্ছে। 
পর্ধাতানাোপহন্যাতে সামীপ্যেন গমাতে ইতি পরনতো পন: 

৬। সংঘোদেবী গণপ্রশংময়ো? | ৩। ৩। ৮৬। 
সংভননং সঙ্বঃ। ভাবেহপ,। উদ্ধন্যতে উতকৃষ্টো জায়তে উত্ুদ্ঘঃ | 

কম্মণাপ 1 গহ্ার্পীন।হ বৃদ্ধার্পরাদ্ধন্তিগ্ানে | 

৯৭| শিঘে|। নিমিতগ | ৩। ৮৭। 

সমন্যান্িত" নিমিতম। নিনিশেষ” হন্ান্থে জ্ায়ান্তে ইতি নিঘাঃ বুক্ষাঃ 
সম।ারোচপরিণ।ভা ও ভাগছি। 

শত পশ্প্পিশল সপ জর 

৭৬। সদ্পাদমো। হপরিক্। মগাচকা একাত্ম একস | প্রশঙ্গবাচকাঙিযনী গসর5। 

৪ 
৯৪ । ঘ শপ সঙ্গ এপ পেশা কল পাপ পক হন 4৮ এএল করণ্ণাশ্চা 

অপ. পাম হয়। ভন পাত স্তনে পু শান ভয় লগ রি উপস্দের বকারেন 

স্থানে 'বকলে লকার আদেশ হয়! বগা, গবিদ, পলিনঃ ॥ পমাঙত, পলাঙত। 

এস্থলে “তবপ তনপোৌ ঘা এই হুঞাক্ত কারন ন লাজ্গার গ্রহন হইবে না। 
কারণ ইভা পু; বাখ্য 5 হইয়াছে | 

৯৫। "গাশ্রর মর্থ পঝাতিলে উপগু দৃক ঠা পদাঠল ট শু আপ. প্রশ্ায হয় এবং 

উপধা “লাপ হয় । আশ এন্দ দ্বরা অঙ্গকো হালাল এগ হচ্ছে | পা) 'পর্ধ ঠেন 

উষ্টীভন্যাতে অগাৎ সনংপ দিয়! ঘাউততিভেশ এই [িছহ পকবসযাপন্নঃ। 

১. ৯৬] সপ এ উদন এই ভইটা শদ লগা কম গণ এবং প্রশংসা! মরে নিপা গল 

পিদ্ধ হয়| যগাঁ, “সঃভননং" এই নিগ্রভে সংঘ । এলে ভাবে অপ প্রহার হইছে । 
“উদ্হন্তাতে উত্ধ্ং ভ্ঞারান্তে” এই দিহাতে উদ্ন?। এদ্দালে স্মরণে বাচো আপু প্রা 
হইয়াছে । এগ্থলে গতাথক ধাড় মকণের পুদ্ধি অথ বুঝার বলির ভাহাদের মধ্যে 
হন গা তুরও জ্ঞানাগ বুলাইতেছে। 

৯১৭ । নিমিত্ত আর্থন্বুঝাহিলে নিঘঃ এহ পদটা শিাছিনে দিদ্ধ হমাছে । চারি 

.এদিকে্পুরিটি কির নিত বলে। শনিবিশোহ হগ্ঠন্ছে জার? এই বিগ্রহ নঘাঃ 
ৃঙ্ষাঃ অর্থাৎ সমর!হণে তি দিএরেত। 



৬৮৪ সিদ্ধান্তাকৌমুদী। 

৯৮ | ডিতঃ কিঃ ৩। ৩1 ৮৮। 

অয়ং ভাব এব স্বভাবাু। ক্ভেন্স নিত্যম্ ।০। ক্তিপ্রতায়াৎ্ মাঃ 
নির্বব্তেশর্থে নিত্য গ্রহণাণ্ড ক্তিন্মব্বিনয়ঃ । অতএব জ্ত্যন্তেন ন বিগ্রহঃ। 
ডুপচ ষ্। পাকেন নিবৃন্তম্। পক্তিমম্। ডু বপদ। উপর্ত্রমম্। 

৯৯ । টিতোহথুছ। ৩। ৩। ৩৯। 

অয়মপি স্বভাবাদ ভাব এব। টুবেপৃ। বেপথুঃ। শ্বয়থুঃ। 

১০০ | যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। ৩। ৩। ৯০। 

যজ্্ঃ | যাক্রা। যত্বঃ। বিশ্ঃ | প্রশ্নঃ । প্রশ্নে চাসনেতি” জ্ঞাপকাত 
ন সম্প্রসারণম্। ভিত্বং তু বিশ্ম ইত্যাত্র গুণনিষেধায়। রক্ষুঃ | 

ঈ৮। ডিতঃ। অয়মিতি। অতএল পান নিধূত্তমিতি বিগৃগন্তে ন তু পকেনেতি। যত, 
প্র।চোক্তং ভাবাদাবিতি তম্রেতি ভাব; | ক্তেম্মপ। তদ্ধিতেদু ব্যাগ্যাতমিদম্। নিত্যগ্রহণাদিতি। 
তত্র হি নিতাগিতি যোগে। বিভঙ্গাতে তৎ্সামর্থাদর্থবিখেষানাদরেণেন মব্িষয়ত্বং নিণ!য়তে একযে।গত্তে 

তু নিবৃত্ত ইতাধিকারাপ্রিবৃত্তার্থন্তাবিলক্ষায়াং পাতন্ত্ং প্রসনজোত। ততশ্চ মপং বিনাপি পক্তিরিতি 
প্রয়েগঃ শ্া।দিতি ভানঃ। উপ্্টিমমিতি। যয়েখজাদিহ'থ্থ কিতি সম্প্রনারণে বাপেন নিপৃ'শুমিত্ার্থঃ। 

১০০। যজযাচ। '্াবেহকওরি কারকে চেতি বন্তে অভএব যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেব! ইতাত্র 

ইজ্যতে যজ্ঞ ইতি ব্যাচক্ষে। শিশ্র ইতি। চ্ছেঃ শুড়ন্বনাসিকেতি শঃ। 

৯৮। ডূকার-ইৎ ধাতুর উত্তর 'ন্ত প্রন্থায় হয়। এই প্রতায়টা শ্বাভাবিক 
« ভাববাচোই হইঈয়। গাঁকে। "ক্ের্মপ, নতম" । ০1 এই বার্তিক হ্ুত্র দ্বার! ক্কি 

প্রতায়াস্তের উর সম্প্রদানার্থেনিতা মপ্ আদেশ হয়। নিত্য শবের গ্রহণ হেতু 
ক্তিগ্রতায়টাই মপ. বিষয়ীভূত। অতএব ভি প্রন্ঠায়ান্তের সহিত বিগ্রভ হইবে না। 
যথা। ডু পচষ্ পাকে এই ধাতুর উত্তব “পাকেন (নবৃত্তিম্” এই বিগ্রহে তি প্রায় হইন্া 
পক্জিমম্। ডুবপ লীজসন্তানে +ক্ভিনম - উপবত্রিমম্। ইত্যাদি। 
(৯৯ টুকার ইৎ এমন যে সকল ধাতু তাহাদের উত্তর অথুচ্ প্রত্যয় হয়। 
এই প্রতাষটি স্বভাবতঃ ভাববাচোই ভয় । যথা, টুবেপ কম্পনে। এই ধাতুর, উত্তর 
আখুচ্ ্িতায় হয়। বেপথুঃ। ইত্ত্যাদি। 

১০০। যজ, ঘাঁচ, যত, বিচ্ছ, প্রচ্ছ, রঙ্গ" এই সকল ধাতুর উত্তর নঙ্ প্রানচায় 
হয়। যজ্ঞঃ। যাদ্জা। যত্বঃ। লিঙ্কঃ | প্রশ্নঃ । পপ্রশ্থে চাসনে” এই সুত্র হার! 

সম্প্রসারণ হইবে না। বিশ্ং এইস্থলে গুণ নিষেধের জন্তই ডিৎ অর্থাৎ কেবল, 
ন হয় লা বলিয়া নঙ্ এইরূপ [লখিয়াছেন। রক্ষুঃ। 



উদ্চর কুদন্ত প্রকরণম্। ১৮৫ 

১০১ । শ্বপোনন্। ৩।৩। ৯১ 

্যঃ । 

১৪২ । উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। ৩। ৩। ৯২। 

প্রধিঃ | অন্তদ্ধিঃ। উপাধীয়তেহুনেনেত্যপাধি2 | 

১০৩। কন্মণ্যধিকরণে চ। ৩। ৩। ৯৩। 

*বন্মুপপদে ঘোঃ কিঃ স্তাদধিকরণেহর্থে। জলানি দীয়ন্তে অস্মিন্নিতি 
জলধি2 | 

১০৪ | ক্স্রিয়াং ক্তিন। ৩। ৩। ৯৪। 

স্তীলিঙগে ভাবাদে ল্ডিন্ হ্যাদ গঞ্চোপনাদঃ | অজপৌ তু পরক্কাদ্ 
বাধেতে । কুতিঃ। চিতিঃ। স্্রতিঃ | ক্ফায়ীক্ফাতিঃ | “স্ষাতিঃ কাম$ত 

ইঠি তু প্রামাদিকম্। ক্তান্তাদ্ধাত্র্থে ণিচি “অঢ ই” ইতি বা সমাধেয়ম্। 
শ্ুরজীবিগ্রভ্যঃ করণে ।০। আীয়তেহুনয়। শ্রুতিঃ। যজেরিষেশ্চ ইগ্টিঃ। 
স্বতিঃ। খন্বদিভ্যঃ ভিন্নিষ্ঠাবদাচ্যঃ | ০। তেন নত্বম। কাণিঃ। গীণিঃ 
লুশিঃ। ধূনিঃ। “হলাদঃ” ইতি যোগবিভাগাৎ ক্তিনি হ্রম্বঃ। প্রহলঙ্িঃ। 
তি চ। চুন্তিঃ। ফুল্তিঃ | চায়তেঃ ক্তিনি চিভাবো বাচ্যঃ | ০। 
অপচিতিঃ | সম্পদাদিভ্যঃ ক্িপ।০। সম্পশু। বিপৎ। ক্তিন্নপীষ্যতে। 

সম্পন্তিঃ। বিপল্ভিও। 

১০১) উপসর্গে। প্রধিরিতা।দি । কিত্বাদাতেো। লোপঃ। অগ্র্ধিরিতি। অন্তঃ শবন্দহ্যাঙ্থি- 

বিধীতি বাহিক।দুপসর্গন্বম। উপাধীয়তেহইনেনেতি। এতেন উপ সমীপে স্বধশ্মমাদধ।তীতাপাধিঃ 

বাহুলক।ৎ কর্তরি কিরিতি মাধবাদিগণ্ডে। নাদর্বা ইতি ধ্বনিত । নিধাত। বিশ্বস্থ ঢুধিরত'ব।পি 

কর্তরি ম।ভূৎ কিঃ। কিন্তু বিধ বিধানে উভ্াম্ম।দিগুপধাৎ কিদিতীনি রাপসিদ্ধে; | 

১০৪। শ্রিয়াং জ্তিন্। খঞ্চাতপবাদ ইতি । যঞ্জু প্রক্রিয়গ্রন্থং ব্াচক্ষাণা আভ2। ভাষে। 
ত্বাধকঃ কারোইধিকার হতি ঘঞ্পুাদাহৃত ইতি তদডনাৎ। ন হি তত্র স্ত্রীতবিশিষ্ঠো ও।বোহর্থঃ 

১০১। স্বপ ধাতুর উত্তর নন্ প্রায় হয়। থা, স্বপ্নঃ। 
১০২। উপসর্গপূর্বিক ঘুস-জুক ধাহুর উত্তর কি প্রভায় হয়। মগা, 'পধি)। 

অন্তর্থিঃ। প্উপাধ্ধায়তেহনেন” এই বিগ্র্ে পাচ । 
ই কর্ম উপপার্দ হইলে অধিকরণার্থে ঘুলংজ্ক ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় 

হয়। শিখা, জলানি দীনন্তে আন্মন্লিতি এই বিগ্রঙ্ে জলগ্িঃ | 

ক) ঈম্পদ, বিপদ, আঃঙাদ, রসিদ, পরিষদ । হাতি সম্পদ | দি: 



৬৮৬ সিদ্ধান্তাকৌমুদী | 

১০৫ । স্াগপাপচেো! ভাবে । ৩ ৩1 ৯%। 

ক্তিন শ্যাৎ। অভোশপবাদঃ । প্রস্থিতি)। উপস্থিতিঃ। সঙ্গীত 

সম্পীতিঃ। পক্তিঃ। কগণমবস্থা সংস্থেতি । ব্যবস্থায়ামিতি জ্ভাপকাৎ। 

কিন্ত পুংস্্ববিশিষ্ট উনি ধ্যয়মূ। অজটপী তিতি। ভতযেোবণকাশঃ চয়ঃ লবঃ ভ্তিনোহবক।শহ। 

কৃতি: দাত । চিনোতি'স্টাতিভান্ত ন্থিয়াখুকয় “সন্ত পরতাৎ শিনিহার্থ। প্রামাদিকামাত। 

স্কায়? শ্গী নিষ্ঠঠযামিতি নিঠাযামের স্ফীহ'বরবিপানাদিতি ভাব? । আয়জতি। পরতাৎ করঘাদি, 

করণয়েশ্চেত লা প্র।ূপ্ বচনমূ।॥ শ্তিত শ্রম | সঙ্জেবিতি যা জ্খিশি বচিশ্বপাত 

১ম্পমাবণ' বৃশ্চ বস্জেতি ধতে ভাইরিতি পু | উইজ7ত৬নয়েতি বিগ্রহ । এবমিলাততহনয়া ইষ্ট 

ভুয়া হহনয়। স্তি:। তেন নন্বমিতি। কারিরিখাদৌ বদাত্যানিভানেন নহবন লুশিরিত।দৌ 

তু পাদিহা উঠানেনেতি বিবেকত। পাদ ভতি। হলাদে। নিহায়ামিহারেতার্থঃ। চস্তিরিতি। 

তি চেতি চপফলোবত্বে বে।রপধায়া দীঘঃ। চায়তেঃ। চায় পুঞ্গানিশামনয়ে:। জিনগতি। 
অভ্রিয়। মতি প্রঠাষপেন হয়" বানরপবিধেরবাপাদিদমুক্তম্। 

১৫। অগ্ডাহপবাদ ইতি। পুরস্তদপবাদন্যায়েন স্থাদিভা আতশ্চোপসর্গে উতি পচেস্ব 

লিডিদাদিভা হত প্রাপুশ্তাডোঙুপবাদো ন তু গুলিঞারিতি ভাবঃ। দ,লিচী তু পরইঈ।ঙব্ 
এন । কানা স্থায়িক।ং ত্বং স্থাযিমিতি ভাষাকাবপ্রয়ে।গাৎ। প্রশ্থিতিরিতি। দাতিশুতিভীগ্(মি£]ত 

ইত্বম। সঙ্গী'৩রিঠ। নুষশ্েত্া। দিন! ঈম্। 

১০৭। ক্সীলিঙ্গে ভানাদিবাচো পৃসংজ্ঞক ধাতর টত্তব স্কিন 'পনায় হষয। 
এইটী ঘণ গ্রচায়ের নিশেষক। অচ্ ৪ অপ. এই দুটী প্রন্তায়কে পরত্ব হেতু 

বাপ দিতিছে,। মগা, ক্রতিঃ। চিনি । স্ভতিঃ | স্ষারী-ক্ষাতিত | “স্ফীতিঃ 
কাগঠ" এইটি প্রামাদিক পাঠ। আঅণব। ক্র গ্রতায়ান্তের উত্তর ধাত্বর্থে শিচ্ প্রন্তায় 

করিলে “মচঃ ৯5” এই সর দ্বারা অকারের স্তানে ইকার করিয়া উক্ত পদের সমাধান 

হনে । ০1 এ, যজ, উম, স্ব এই সকল ধাতুর উত্তর করণনাচো ক্তিন্ প্রতায় 

হয়। ০। “শপ আনলা” 'এই নিগ্রাচে শ্রতিঃ। যজ ও ইষ ধাতুর উন্তর জিন্ 
গ্রন্যাশ করিয়' ইষ্টি এইপাপ পদ হইবে। স্তনঃ। খ ধাতু ৪ লু প্রভৃতি ধাতু 
উন্তব'ন্কিন্ প্রায় হব । উক্ প্রতায় নষ্টা গ্রতাত়ের ভার নাচা হয়।০। তাহার 
ফল এই মে, নত্ব ভইবে।  কীর্ণিঃ। শীর্ণিঃ। লুনিঃ। ধৃনিঃ! “হলাদ” এইবপ, 
'যোহী(বিভাগ অর্থাৎ ভিন্ন হত্র করণ ভেত লন প্র্তায় পরলে হব হইবে । ওীহলনিঃ । 

এস্সলে ক্ষি প্রহায়ও হয়। পৃত্তিঃ। ছুল্তিঃ 1 প্চারতেঃ কিনি চিভাবে। বাঁচাঃ? 
এ লান্তিক সুত্র দ্বারা চায় পাতু উত্তন ক্তন্ প্রতান পরে গাঁকিলে চিভান তথ । 

'পচিতিঃ | “সম্পদাদিভাঃ কিৎ” এই বাটিক শ্ুত্র দ্বারা সম্পদ্: সংগপুর্ধক গ্াদ 
ধাতৃন সন্তু ক্ষিপ, প্রায় হয়। সম্পং। বিপৎ। কেহ কেহ ক্তিন্ প্রত্যয়ও 

টি 

ইচ্ছা করেন। যথা, সম্পন্ত্ঃ 1 বিপত্তি । 



উ পরবুদন্থ পরকরণম্। ৬৮৭ 

' ১৩৬ । উত্তিবৃতিজতিসাতিহে তকীস্টিয়শ্চ | ৩1 ৩। ৯৭ 

, অবতেন্রিহরেতভাঠ। উতিঃ। আ্ররার্থ বটনস। উদান্ড ইতি হি 
বাতি । যতি? । জতি?। অনয়োদীঘ হর নিপতাতে । স্কাভে?। সাতিঃ | 
দাতিশ্যতিমীস্তেতীত্তে প্রাপ্তে ইন্বাভাবো নিপান্াতে । সনোতেরা জন- 

নেভাতে কৃতে স্বরার্থ, নিপাতনম্ | ভন্বে তিনোতেরা হেতি; | কৌন । 

১০৭ । ব্রজযজোভাবে ক্যপ্। ৩। ৩। ৯৮। 
বজা।। ইজ্যা। 

১০৮ । সংঃন্্বায়াং সমজনিমদনিপতমনবিদধুঞ্শ ৬৮ 

ভূঞ্িণ? | ৩। ৩। ৯৯। 

সমজাদিভাঃ স্ড্রিয়াং ভাবাদৌ কাপ ল্যান স চাঁদা; সংজ্ভায়াম | 

হাজে? ক্যপি বীভাবো নেভি বাচাম 1০1 সমজশ্থটি তশ্যামিতি সমজা। 
০ পাপ পক শশা সা পপ শা শ এ সী - শি শি শি স্ শ্ শেপ স্পপস্পাসপজ  বত। ৮৮শ ০. সি ৯৬ পপ 

2 
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১০৮ । দান উ্ীছ্ছি | আন বমেন্তি লল।দনলভতনন ইভা । লগ ভিনগশাঢাদ। জাতে 

প্রাঞ্ধে ডাভিনুতাতা।দয়েহন্তে! দাতা হতি পনাবমন্োঙ্গঠ। আঙাভাব হতি। দাতিঠহ5 পা পশাভাব 

উতর | হণন্রিভি। নকরুঙ্তহ” ভিনোতেন্ব গুণ ইতি বোধাম্। কীগিরিতি। কীনুয়ততর্ণ।|স- 

আন্েতি মুচি প্রাপে ক্তিন্রিপাতাতে উদাতহঞ্চ । হা” আনতে কীংদম। 

১০৭। রজযজ1। উদাত্ত ইতাব। পিত্কবণহ্ৃতুরত্র তগর্থস্ | 

১*৮। গলপাশ্বেতি। ওয়া হি ঞ্ধা ভয়ে হতি ভা।বং। তপেরতেহহ্য/মিতি শযা। 

ভরণং ভূত্যা জীবিক1। ক্সারভূঠ্যাকশলৈরপিত ঠতি বদুঃ। সংঙ্গারাঁ" কিম। মতিঃ স্মৃতি 

১০৫ । স্থা, গা, পা ও পচ এই সকল পাতুর গল ভাববাচ্যে কিন প্রায় 

হয়। ইহ অও প্রতায়ের বিশেষক। যথা, প্রশ্থিতিঃ। উপন্থিত্তিত 1 সঙ্গীতি2 | 

সম্পীতি; । পক্ভিঃ । বস্তা) ও সংস্থা এই ছইটী পদ কিরপে সিদ্ধ হইবে? 

ব্যবস্থ। অর্থে উাদের সিছি হইয়াছে । 

১০৬। উত্তি, যতি, জতি, সাতি, হেতি € কীর্তি এই কয়টা ক্কিন প্রতাখা্ঠ 

পী নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যণা, স্থাধাতুর টন্তর “জর তর” এই 2৫ দারা, উঠ 

বিধান ও ক্কি প্রত্যয় করিয়া | স্ততিঃ। এঠ স্তর স্বর বিধানার্থ অথাৎ কাল 

স্বর হইবে তাহা! জানাইতেছেন | “উদান্ত” এই পদর্টার অস্কুনুন্তি ভাসভেছে। 

যৃতিঃ। জতিঃ। এইটী পদের দীর্ঘ স্বর নিপাতনে করিতেছেন। গাধার তু 

ক্তিন্ প্রত্যয় হইয়া! সাতিঃ। প্দাতি শ্ততি মাস্থাঁ” এই কর দ্বারা প্রাপূু ইন্ষেরঞগভাব 

নিগ্টাতন করিতেছেন । সন ধাতুর বিকল্পে “গন সন” এই সুত্র দ্বারা আকার 

বিছ্িত স্ুঁইালে নিপাতনটা স্বরবিধানের জগ্ই বুঝতে হইবে । হন ওশভন্ত ধাড়র দ্ূপ 

শা হতিঃ। কৃ ধাতুর দ্ধপ থা, কীন্তিঃ। . 

4৯৭1 * বর্গ ও ধ্জ ধ্ঠুর উঠর, ভাবণাে ক্যপ, হয়। থা, শঙ্গ্যা। ইদ্যা। 



৬৮৮ সিদ্ধা ম্তকৌমুদী। 

সভা । নিষীদন্তাস্যামিতিৎ নিষদ্যা আপণঃ। নিপতন্ত্যম্তামিতি মিপ্ঠত্য 

পিচ্ছিল ভূমিঃ। মন্যতেইনয়েতি মন্যা গপপার্শশিরা । বিদন্ত্যনয়৷ [বদ্যা। 
স্বত্যা অভিষবঃ1 শষ্যা। ভূত্যা। ঈয়তে নয়৷ ইতা। শিবিকাঃ। 

১০৯1 কৃঞ? শচ। ৩।৩।১০০। 

কুঞ্ ইতি যোগবিভাগঃ। কৃঞ্ঃ ক্যপ্ স্যা। কৃত্যা। শ চ। 
চাৎ্ক্তিন। ক্রিয়া কৃতিঃ। 

১১০1 ইচ্ছা । ৩। ৩। ১০১। 
ইষের্ভাবে শো যগভাবশ্চ নিপাত্যতে । ইচ্ছা । পরিচধ্যাপরিসর্ধযা- 

মৃগয়াটাট্যানামুপসংখ্যানম্ । ০1 শো যক্ চ নিপাত্যতে। পরিচর্য্যা 
পুূজ1। পরিপর্ধ্যা পরিসরণম্। অত্র গুণোহপি । মুগ অন্বেষণে চুরাদাব- 

দন্তঃ। অতো! লোপাভাবোহপি শে যকি ণিলোপঃ। ম্বগয়া। অটতেঃ 

শে যকি ট্যশব্দস্য দ্বিশ্বং পুর্ববভাগে ষকারনিবৃত্তি্দীঘণ্চ। অটাট্যা। 
জাগন্তেরকারো বা। ০ পক্ষে শঃ। জাগরা। জাগর্য্যা । 

আহৃতিঃ। তথ! চ বাবহৃতম্। মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ কন্খরণি ভূতৌ রজঃ কুষান্ুতীত্যাপি। 

এতেন মতিবুদ্ধীত্য। দিসু্র প্রয়োগাদেব মতিভূতীতা।দীনাং সাধুত্বমিতি দুর্ঘট।দ্লাক্তি? প্রতুযাক্তা । 

১০৯। ক্রিয়েতি। যদ ভাবকম্মণে!: শঃ তদা সাশক্থতুকে যক্ রিও শযগ্রিঙ্ক্ষিতি রিডাদেশঃ। 
অন্ধত্ত্র তু যগভাবেহপশ্শো পরতে রিডাদেশে কৃতে হয়ডি সাতি রাপং তুলাম। 

১১৯। ইচ্ছা । ঈষের্ভীব ইতি। ন ত্বকর্তরি কারকেহপীত্যর্থ:। অতএব করণেহর্থে ইষ্যতেহনয়। 
ইঞ্টিরিতি প্রাগুক্রম্। যকরনিবৃতিরিতি হলাদিশেষস্ত নান্তি যাষ্টদ্বিতে ধাতুদ্দিত্বে বাভ্যাসসংজ্ঞা- 
স্বীকারাৎ। ইহ চ তছুভয়াভাবাদিতি ভাবঃ। অটাটোতি। যদ! তু অটতেষঙভ্তাদপ্রতায়াদ- 

কারতদাহলোপে ষস্ত হল ইতি যলোপেহটাটেতি রূপং বোধ্যম্। ছ্বিত্ে হলাদিশেষে সতি দীখোহকিত 

$ ইতাভ]!সম্ত দীধপ্রবৃত্তেঃ। জাগন্তেরিতি। শে পরতঃ সাবব্ধাতুকে যক্। জাগ্রে।হবিচিগিতি গু৭ঃ। 

১০৮। সংপুর্ণক অজ, নিপূর্ববক ষদ, নিপূর্বক পত, মন, বিদ, যুঞ, শীঙ্$ ভূঞ, 
ইন্ এই সকল ধাতুর উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ভাবাদি বাচ্যে ক্যপ. প্রত্যয় হয়। শ্রী করা, 
সংজ্ঞা খিষয়ে উদাত্ত স্বর হয়। অজ, ধাতুর উত্তর ক্যপ. প্রত্যয় হইলে তাহা! স্থানে 

(বীভাব হয় না। *। “সমজস্তি তন্তাং” এই বিগ্রহে সমজ্য। অর্থাৎ সভ1। নিষীদস্তাস্তাং" 
নি আপণঃ। নিপতস্ত্স্তাং এই বিগ্রহে নিপত্যা পিচ্ছিল ভূমিঃ। মন্ততে 
অনয়। “এই বিগ্রে মন্তা গলপার্খ্বশিরঠ। বিদস্ত্যনয়া এই বিগ্রহে বিদ্যা । *সৌতি 
অনয়। সুত্য। অ।ভষবঃ। শেতে অন্তাং শব্যা। ভৃত্য । ঈয়তে অনয়। ইত! শিবিন্তা। | 

১০৯। পকৃঞঃ* এইটা ষোগবিভাগ করিতেছেন। অর্থাৎ কৃঞ ধার উত্তর 
কাপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, কৃত্যা। কৃঞ ধাতুর উত্তর শ প্রত্যয় হয় এবং চকার নির্দেশ 

হেতু ক্রিন্ প্রত্যয়ও হয়। যগা, ক্রিয়া কৃতি । 



উচ্ভরকুদস্ত প্রকরণম্এ ৬৮৯ 

১১১ । অঃ গ্রত্যয়াৎ । ৩1 ৩। ৯০২। 
প্রত্যয়ান্তেভ্যো ধাতুভ্যঃ শ্ব্রিয়ামকরপ্রতায়ঃ স্থা । চিকীর্ম 

গঈুত্রকাম্য। | 
৯১২ । গুরোশ্চ হলঃ । ৩। ৩ । ১০৩। 

গুরুমতে। হ্লন্তাণ্ড ক্িয়ামকারঃ স্যাহ। ঈহা। উহা। গুরোঃ 

কিম? ভক্তিঃ। ভলঃ কিম্ £ নীতিঃ। নিষ্ঠায়াং সেট ইতি বক্তব্যম 1০ | 
নেহ। আতপ্তিঃ। তিতুত্রেতি নেটু। দাঁপ্ডিঃ। তিতুতেৰগ্রহাধানাশিতি 
বাচ্যম্। « ৩। ॥ নিগুহীতিঃ | নিপঠিটি ত3 | 

শাপলা শিপ পপ 7272 রর 
পি পপ র্ জি 

১.১। গুরে।শ। ধাতে রিতা তা। হল এ ধাচডাতিলশেষণাত্দপ্ত(বাধ। হল! ধ1৬৮]7 5 

ন চায়: গুরুরিতি সম্ভবতি অন্নয়ে! হি গিকত। অতো নবর্থে। লঙ্গাততি তদাহ ৬খমত হতি। 

নন্থু বিপরীতমস্তর গুর্ববগ্ত[দ্ধল ইতি তাদৃশগ্ত।পি খাতে! ডুক্রিঞতা।দেঃ সহ্াদিতি চেন্মেবম্। 

চেষ্টয়ামনধ্বান আশংস।য়া" ভূতবচ্১েতি নিজেশেন নিগহাতকা অপ্রপুত্তে । 

১১০1 ইষ ধাতুব উত্তর ভাববাচো শ গ্রতায় হয় এবং নিপান্নে যক প্রভাষের 

অভান হয়। উচ্চ পদটী নিপান্তন সিদ্ধ। পারচর্ঝা, পারসধাা, মুগয়া, অটাট্য!, 

এই কয়টী পদ উক্তর্ধপে নিপাতনে নিষ্পন্ন হষ 1০ । পরিপুণ্বক বর প্রন 
ধাতুর উত্তর শ ও যকৃ নিপাতনে প্রদ্ুক্ত হয়। যথা, পরিপর্ষা। পুক্জা। পরিসর্ষা। 
পরিসরণম্। এস্থলে গুণ হয়। মুগ ধাতুর 'অনেষণ অর্থ বুঝাস়্। উভা চুরার্- 
গণায় এবং অবন্ত। অতএব লোপের অভানও নিপাতনেগ্হয়। শ প্রতায় পরে 
যকু আদেশ হইলে নির লোগ হইনে। মুগস্ব।। গজ উতর শ প্রত্যয় পন্বে 
থাকিলে যকৃ্ হইবে । তৎপরে ট্য শব্দের দ্বিহ্ব ও পৃর্বভাগের যকারাগবুণ্তি ও দীর্ঘ 
নিপাতন করিয়াছেন । অটাট্যা। প্জাগন্ভেরকারো। বাগ এই বাঠিক স্তর দ্বারা 

জাগু ধাতুর উত্তর বিকলে অকার হয়। বিকম্পপন্ষে শ প্রতায় হয়। যথা, গাগর।॥ 
জাগর্যা।। 

১১১। প্রতার়ান্ত ধাতুর উত্তর স্ত্রীপিঙ্গে 'মকার প্রন্ঠায় হয়। যগা, [চকার্সা | 
গটুত্রকামা । 

১১২। গুরু নরবিশিষ্ট ব্যঞ্জনরর্ণান্ত কতপ্রত্যয়ান্ত পার উত্তর সকার 

প্রত্যয় হয়। যথা, ঈহা। উহা । গুরুবিশিষ্ট না হইলে কিরূপ হহবে 2 ভক্তি । 

হলস্ত না হইলে কি হইবে? নীন্তিঃ। নিষ্ঠা প্রচ্যয় পর পাকিগে সেট ৪পাতিই 

উত্ত্ন অকাঁর হইবে ।০1 কিন্ত আপ্ুঃ এন্থলে অকার হল না। কারণ এস্খলে 
"ঢিতুত্রেতি” এই শ্থত্র দ্বারা ইট্হয় নাঙ্থ। দাপ্তিঃ। ভিঠতেদগ্রহাদীনাম্গ এই সুত্র 
দ্বার! গ্রহাদি ভিন্নের উত্তর ইট্ নিষেধ হয় ইহ। বক্তব্য ।০1 ( ম!খাদেন উত্তর ইট বিধান 

ক্কিন্ প্রতায় পরে দেখিতে পাওয়া বায় তাহারা গ্রহাদি। সেই হেই উপগ্রিছিতিঃ | 
নিধুচিতিং ইত্যাদি সি্হইয়াছে।) যা, নিগৃহীতিঃ | নিপঠি হত 

ক (৮৭) 



৬৯০ সিদ্ধাস্তাফৌ মুদং । 

১১৩। বিজ্ভিদ্দদভ্যো(ক)হঙ। ৩1 ৩। ১০৪। 

যিদ্ক্যো ভিদাদ্তভ্যশ্চ ক্স্িয়ামঙ। জ্ষ্। কদৃশোহডি গুণঃ ৷ জারা। 
ত্রপুষ্। ভ্রপা। ভিপ।। বিদ্বারণএবায়ম্। ভিন্ভিরন্যা। ছিদা। 
ম্বজা। কব্রুপেঃ সন্প্রসারণঞ্চ । কুপা। 

১১৪ । চিন্তিপূজিকথিকুন্িচর্চিশ্চ । ৩। ৩। ১০৫। 
অড্ স্যা। যুচোহপবাদঃ | চিন্তা । পুজা । কথা। কুম্বা। চর্চা । 

১১৫। আতমশ্চোপসর্গে । ৩। ৩। ১০৬ ও 
অভ্ স্যাৎ। ভক্তিনোহপবাদঃ | প্রদা। উপদা। আদন্তলোরুপসর্গবদ্ 

বৃত্তিঃ | ০। শ্রদ্ধা । অন্তর্ধা। উপসর্গে ঘোঃ কিরিত্যনেন কিঃ; অন্তধিঃ। 
পি শপ স্পা লা ০৭ শি ০ শ ৮ জা 

১১৩। যিপ্তিদ!। কপং তহি মুখাজগন্ধলুন্ধরিতি মাপঃ। প্রেক্ষোপল-স্বারঠানরশ্চ । যিদ্বাদণ্ 
লভেতোব হ্াচিতম্। সতভাম্। অনর্থকান্থ প্রতিবর্ণমনুপলন্ষেরিঠি ভাষ্য প্রয়ে।গাদ্বাহুলকাদ্ধ 

ক্িন্রপি বোধাঃ| বিস্তরান্হ মনোরমায়াং বোধ্যঃ। হিদেতিঃ এবমাদয়েহদন্া। সমূদায়া এব গণে 
পঠান্তে। ত্র ষে প্রকুতিভাগা। ভিদছিদ ইত্যাদয়ন্তে অ।দিশব্দেন সরে নির্দিঠ। গণে বিশিষ্টপাঠস্ত 
লোকপ্রসিদ্ধখাবিশেধচ্ঠ ক্চিদলাক্ষণিককাযান্ত সংশরহর্থঃ ॥ ভিত্তিপন্তেতি। ভিদ্যত ইতি ভিিঃ 

কুন্ডাম্। ছি'দতি। ছণীকরণ এবায়ম্। অন্য৭ তু ছাতাশহুএম্। মৃজেতি। মৃজু শুক 

অন্য।যিতাভিদ:দী পাঠঃ । ্ 
১২৪। চিন্তিপুর্সি। *চকারো|ইনুকুমমুচ্চযার্থ । তেন তোলয়তেপ্তলেতি হরদত্বঃ। অতএব তুলাং 

যদারোহতি দস্তবাসসেতি নৈধধকুদ।হ। যুচে।হপবাদ ইতি। ণ্যাসশ্রণ্থেতি বন্ধযমাণস্তেতাখঃ। 
০ শপ ৮ ৮৮ পাসে ৮ সপ্ত শশী ৮ পপ | শপ শপ এসসি 

১১৩। শ্িদাদি ধাতু এবং ভিদাদ কৃৎ-প্রতারাস্ত ধাতুর উত্তর স্ত্রীীলঙে অঙ্ 
প্রতায় হয়। জ্ষ ধাতুর উত্তর অড্ প্রত্যয় পরে থাকাতে “খদৃশোহড” এই সুত্র দ্বার] 

কারের গুণ হইবে। জরা। এপুষ_ত্রপা। ভিদা। বিদারণার্থেই এই পদটা 
প্রযুক্ত হয়। অন্ত অর্থে ভিত্তি; হয়। ছির্দা। খুজা। কপ ধাতুর সম্প্রসারণ 
হয়। কৃপ1। | 

২১৪ । চিশ্টি, কুষ্ি, পুক্ষি, কথি, চর্চি ধাতুর উত্তর অঙু প্রত্যয় হয়। এইই 
স্তই যুচ্ প্রত্যয়ের বিশেষক। চিন্তা । পু । কথা। কুম্বা। চচ্চা। 
«১১৫1 উপসর্গ পুর্বে থাকিলে আকারাস্ত ধাতুর উত্তর অঙ্জ প্রত্যয় হয়। 
ইড়া 'ক্িন্ প্রত্যরের [বিশেষক। যথা, প্রদা। উপদা | শ্রৎ ও অন্তর শব্দেরও 

রী 

| 

(ক) ভিদা, ছি], বিদা, ক্ষিপা, গুহ!, শ্রদ্ধা, মেধা, গোধা, আরা, হারা, কার! বন্ধনে, ক্ষিপা, 
তার] জ্যোতিবি, ধার, রেখা, চূড়া, পীড়া, বপা, বস।, মৃজা, কৃপা, ইতি ভিদ!দিঃ। ভিদ1 দ্ঘিদারণে। 
ভিত্তিরন্ত।। ছিদ। স্বৈবীকরণে। ছিত্তিরন্তা। আরা শঙ্ক্যাম। আর্তিরন্তা। ধারা প্রপাতে। 
ধতিরন্তা | গুহা গিধেযোষধো।:। গুটিরন্যা | 



উত্তরকদন্তগ্াকরণম্? ৬৯১ 

১১৬। খ্য।সম্রন্থো যুচু। ৩। ৩। ১০৭। 
অকারহ্যাপবাদঃ। কারণা। হারণা। আসনা। শ্রন্থনা। ঘটি- 

বন্দিবিদিতা্যশ্চোত বাচ্যম ।০। ঘট্রনা। বন্দনা । বেদনা । ইষের- 
নিচ্ছার্থম্ত । ০ | অন্বেষণ। | ০। পয্যেষণা। পরীগ্িঃ 

১১৭। রোগাখ্যায়।ং ণুল্ বছলম্। ৩। ৩। ১০৮। 

প্রচ্ছদিক। । গরবাহিকা ॥ বিবচ্চিকা | ক্ষচটিনন । শিরোহত্ট্রিি। 
ধাতরথানর্দেশে গুল বক্ঞব্যঃ ০1 আঞসিকা। শায়িকা। ইক্শ্তিপো 
ধাতুনির্দেশে । ০। পচিঃ। পঢচতিঃ। বর্ণ।ৎ কাঁরঃ | | নির্দেশে ইত্যেব। 
অকরঃ। ককারঃ। রাদিফ? | ০1 .রেফঃ। মব্বর্থচ্ছঃ | ০ | বহুল- 

বচনাদকারলোপঃ | মত্বর্থায়ঃ। ইণজাদিভ্যঃ। ০1 আজিঃ। আতিঃ। ইএঃ 
বপাদিভ্যঃ। ০ | বাপিঃ। বামিঃ। স্বরে ভেদঃ। ইকু কুষাদিভযঃ | ০। 

কৃষিঃ। গিরি । 

১১৬। ম্যামেতভি। আন্ততভেহস্ঞামিতি বিগ্রহঃ। খহলোণ্যদ্িতি ণাত্প্রত্যয়ে হস্চ। ন চ 
সত্রীপ্রতায়ে বাসবপাবধিনোত শঙ্কান। অপবাদ মুচঃ আীপ্রকরণহতেহাপ উতৎসগণ্ত গা৬গদ'তাবাৎ। 
ঘাঁটবাশ্দ। বিদর্ল।ভ।থে। গৃহ্থতে | জ্ঞানার্থস্ত তু সংবান্তঃ। ইযেত্রিতি। অনিচ্ছ।খঠ মুচ ইচ্ছা 
ত্বিষেপস্থেত্যেক | ৮ 

১১৭। রে(খাখা। ধাভেভল" পৃ,ল্ শা প্রতায়ান্তং চেদে।গন্থ সজ্ঞ।। ক্রিম দীনামগপব।দ2 | 

প্রচ্ছদ্দিকেতি। ছর্দ বমনে প্রন।ভিকেতি। প্রনাহয়াতি মুছমুছঃ প্রবর্য়তীতি প্রবাহিক। খহশী। 

বিচচ্চিংকতি । চর্চ অধায়নে প্রতায়োপসরগাভ্।ং বোগপ্রতীত১। গাম পামা 2146চিৎকভামরত। 

শিরোহভ্িরিতি। শিরঃগাড়া। অর্দ হিংসায়াম। তিতুশোত নেট। ধাঙহখানদেশ হতি। 
ক্রিয়ানির্দেশ ইত্যর্থ:। আসিকা। শায়িকেতে। আগনং শয়ণমিঙ৫ঃ। ইক শুরৌ। ধাতে 

নির্দেশে হনুকরণম্। বহুলমিতানুপৃত্তেঃ । কর্চন্ন। গপ্রিগ্কিদ্ভাঃ সন ভুবো বুক লুঙলিটোঃ। 
পচতিরিতি। ডউপসর্গপ্-ন। ঠিমুঙগ্তোত ধ্যায়তে: »শশ্রাসারণঞেেহ্যাদিনিদ্দেশাদকতৃণাচিন্তাপি সার্ক, 

, উপসর্গের ন্যায় কার্ধ্য হইবে 'অথাৎ শ্রৎশ ও আন্ত-শন্বপুর্বক আকারাস্ত ধতুর 
উত্তর অঙু প্রায় হয়। যথা, শ্রদ্ধা। অন্তর্ধা। 

১১৬। গিজ্জন্ত ধাতু, অন বাতু এব* শ্রন্থু ধাচুব উত্তর যুচ্ প্রতায় হয়।” "ই 

যুচ্ প্রত্যয়ী অঙু প্রতায়ের বিশেষক । যগা, কারণ! । হারণা। ছসনা। 

' আনা । ঘটি, বন্দি ও বি'দ ধাতুর উত্তরও যচ, প্রত্যয় তয়। যথা, ঘট্টন। বন্দন1। 
লেদনা। অনিচ্ছার্থক* ইষ ধাতুর উন যুচু প্রন্থাস হয়। শ্াথা, অন্বেষণ । 

পরিপূরক, ইব প্রাডুন্ উত্তর ইচ্ছ'ভিন্নার্থে বিকল সুচ্ প্রত্যয় হর) যথা, 
পর্ষেষণা । পরীষ্টিঃ | 



৬৯২ ' লিদ্ধান্তাকৌমুদী | 

১১৮। সংদ্ঞায়াম। ৩। ৩। ১০৯। 
অন্র ধাতোণ,ল্ স্যাু। উদ্দালকপুম্পভপ্তি কা । 

১১১। বিভাধাখ্যানপরিপ্রশ্বয়েরিঞ চ | ৩। ৩।-১১০ | 

পরিপ্রন্মে আখ্যানে চ গম্য ইঞু স্যা চা ণুল্। বিভাষোক্তেরষথা- 

প্রাপ্তমন্তেপি । তব" কাং কারিং কারিকাং ক্রিয়া কত্যাং কৃতিং বাহকারাঃ। 

ধতুকে পরে শবাশয়ঃ। এবভ্তাবকশ্মবাচিন্থপি সান্দিধাতুকে ক্ষচিদমক বিভাষা লীয়তেরিতি ধথা 

তর হি লীলি:গাযক। নির্দেশ ন তু শ্ানতুন্তম্। যত্তু গাচ। শৃতিপঃ শিৎকরণসসর্থ্য।চ্ছবাদয 

ইতুাক্তম্। তন্র। পিবতিরগায়তিরিত্যাদৌ পিবাদেশপবৃত্থ্া। অহনিধৃত্বা চ শিত্ভ্ত চরিত্বখরতীৎ। 

বণাদিতি। বণ নুকরণদিতার্থঃ। ন তু বর্ণাদুচ্চাধামাণাদিতি তথ।হি সতাকার ইতাদবেব স্ান্ন তু 

কক।র ইতা।দে। অন হি সওবাতস্তেচছারণাৎ। অন্ুকাধাং দ্বিহ বর্ণমাত্রম অকারস্তোচ্চারণার্থত্বাৎ। 
কথং তর্বি সমুচ্চরার্থশ্চকারঃং । এবক।রোহন্যনিবুত্তাথ ইতাদিগ্রয়োগা ইতি চেদজাতঃ। ক্চিৎ 

সপ্ঘাতাদপি ভবাত উচ্চৈস্তবাং বা বষটকার হতি শ্ত্রনির্ধেশৎ সর্বেব চকার।: প্রত্যাথ্যায়ন্তে 

ভ।ম্াপ্রয়ে।গদ্ বগুলবচনাচ্চেতি ইহ কারপ্রতায়স্ত ধাতেোরবিহিতন্বেহপি ধাহধিকারস্থত্বাৎ কুংস'জা 

তেন বুদণ্হাৎ প্রাতিপদিকত্বম। প্রয়েজনাভাবান্ন ককারস্তেৎ্সংজ্ঞা আদ্বধাতুকত্ব।ভাবাদিড়াগমে! 

ন অন্য চাবিত্যাদৌ তু কারপ্রতায়ভাবেো বাহুলকাদেব। রাদিফঃ। বাগমরূপবিপিন! কারোহপি 

তেন রকার'পানি নামানি শৃতো মম পার্্বতীতভা।দিপ্রয়ৌোগঃ মাধুরেব। অকারলোপ ইতি। 
তদ্ধিতপরত্ব।দভত্বাস্চ যন্তেতি লে।গস্তা প্র।াপ্সিরিতি ভাব?। কুদস্তদ্বাৎ প্র।তিপদিকত্বমমিহ পুর্ধবদ- 
বোধাম্ । অসৌ মত্র্থে উত্যর বাহুলক।চ্ছো ন শেষিকান্মতুব্থীয় দিতত্র তু বাছলকাদেব 

মতৃবর্থশব্দাচ্ছঃ। অন্ঠে তু জৈতৎ কদন্তং ভানা্থে ভব ইতি বিগ গহাদিত্বচ্ছপ্রত্যয়ে তদ্দিতান্তমে- 
বেতাহুঃ। ইণজা। থাতহথনির্দেশে শ্রাপ্তস্ত গু.লোহপবাদোহয়ন্।  এবমগখ্রেহপি। আজিন্িতি। 

বাহছুলকাদজেবাভ।বেো ন। 
১১৮। স'জ্ঞায়ম্। অধিকরণে ৭,লর্থোহয়মারভ্তঃ। উদ্দ।লক:ঃ প্লেশ্মাস্তক:। তস্ত পুষ্পাপি ভজযস্তে 

তাং ক্রিয়ায়।ং সা তথ| ভ্গনং ভর্তিক। ভাবে ণল্। উদ্দালকপুস্পাণা* ভঞ্জিকেত্যন্যে | 

১১৭। রোগের আখ? অথাৎ নান বৃুঝাইলে ধাতুর উত্তর বল স্থলে গল 

প্রত্যয় হয়। যগা, প্রচ্ছর্দিক। গ্রাবাহিকা। বিচচ্চিকা। কোন কোন স্থলে 

ণুল্ তায় ৪য় না । যথ।, শিরোইন্তিঃ। ধাতুর অর্থ নির্দেশ বুঝাইলে গুল্ প্রতার 
হয়; ০। যথা, আসিকা। শায়িকা। ধাতু নির্দেশার্থে ইক ও শতিপ্ প্রত্যর , 

হয় । র্ পচিঃ। পচন্তিং। বর্ণের উত্তর নির্দেশার্থে কার প্রত্যয় হয়। যথা, 

অফাঁর। ককারঃ। রবর্ণবাচক শব্দের, উত্তর ইক্ প্রতায় হয় ।০| যথা, র্ফেঃ | 

মত্বর্থ শব্দের উত্তর শ প্রত্যয় হয় | ০| যথা, মত্বর্থীয়ঃ | অজাদি ধাতুর উত্তর ইণ্ 

প্রতায় হয়। *। যথা, আজি: । আতিঃ। বপাঁদি ধাতুর উত্তর ইএং প্রত হষট। ' 

যথা, বাপিঃ। বাদিঃ। ম্বর বিষয়ে কিছু ভেদ হয়। রুষ্যাদি ধাতুর উত্তর ইক, 

প্রতায় হয়। যথা, কৃষিঃ। গিরিঃ। ৃ 
১১৮। সংজ্ঞা! বুঝাইঙল ধাতুব উত্তর পুল্প্রত/য় হগ। দ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা । 



উন্তুরকৃদন্ত প্রকরণম্। ৬৯৩ 

সর্বকাং কারিং কারিকাং, ক্রিয়াং কৃত্যাং কাতিং বাইকারধম। এবং গণিং 
গণিকাং গণনাম্। পাচিং পাঁচিকাং পচাং পক্তিম্। 

১২০ । পর্ধযায়াহণোৎ্পত্তিষু পুচ 1 ৩1 ৩1 ১১১। 

পর্য্যায়ঃ পরিগীটীক্রমঃ | অর্ণমর্থঃ যোগ্যতা ৷ পর্য্যায়াদিযু দ্যেতোষু 
ণণচ্ বা স্যা২। ভবত আসিকা। শায়িকা। অগ্রগামিকা। ভবান্ 44৯৯ 

ইক্ষুভক্ষিকামর্ততি । খণে। ইক্ষুভক্ষিকাং মে ধারয়তি । উুপন্ৌ ) 
ইক্ষুণ্ডক্ষিকা উদপাদি। 

১২১ । আক্রোশে নঞ্যনি?। ৩1 ৩। ১১২। 

বিভাঁষেতি নিবুত্তম্। নঞ্ি৪ উপপদেহনিঃ স্াদাক্রোশে অজীবশিস্তে 

শঠ ভুয়াৎ। অপ্রয়াণিঃ। কুত্যলুটো বহুলম্। ভাবে২কর্তরি চ কারকে 
সংজ্ঞায়ামিতি চ নিবুন্তম। রাজ্ঞ ভূজ্যন্তে রাজভোজনাঃ শালয়ঃ। 

শপ লন ৭ স্ড লসর 

১৯। সুত্রে আখ্য।ানশব্দঙ্গাপ্পাচ্তরত্বেন পূর্বনিপাঁতে ব্যাখ্যানগ্ত প্রশ্্পুর্ব ক তয়ার্থপ্রাপ্তত্রম- 

মনুহ্থতা বাচষ্ে পরিপ্রশম্ে আথানে চেতি। 

১২*। শ্পরিপাটাতি । পট গন্ডে। পরিপুর্ধঃ। ইণজাদিভ্য ইতীণ্ কৃদিকার[দিতি উীষ্। 
১১১। আক্রেশে। শাক্রোশং শাপঃ। নপুংসকে ভাবে কুঃ। ননু তয়োরেব কৃত্যক্তথলর্থা 

ইতি |লঙ্গত্রয়সাধারণ্যেন ভ।বকর্্রণো: কুত্যাদিবিধান!তেনৈব নপুংসকে ভাখে ৫ সিধানি কিমনেন 

পুনর্বিধানেনেতি চেদজহঃ। ভূতে ইত্যধিকৃতা নিষ্ঠেতি সতেণ বিহিতন্য তস্ি ভাবো ইর্থন্রি য়োরেবেতি 

সত্রেণ বিহিতঃ। অনেন তু ক।পসামান্যে নপুংসকে ভান কতো পিধীয়তে এব স্ববিষয়ে পরদ্থাৎ 
ঘঞ্জপ।ং বাধক ইতি পরিশেষাদেইবষ।ং পুশনিষয়ন্বং সিধাতি । কিক ভাবে চাকন্দীকভা ইতাক্তা- 

সন্বিধানাৎ সন্তম্্নকেভো।হপায়ং ভবতি খঞ্াছিবৎ। গতং তিরশ্চীনমনুঞ্মারথেরিত্য।দিদশনৎ। 

তথা চ নাস্তার শঙ্কেতি। নন্গেবং তদেষাগে কর্মণি দ্বিতায়! স্যাং বুদ্যেগলক্ষণষষ্ঠ)। ন লেকেত 

নিষেধাদেবঞ্চ ঘট" কুতং বৃক্ষং ভিন্নমিতাযাদি প্রসঙ্যেত। অনুরসারখোরিতাত্র তু ক্রি হুতীয়! 

সস এস আস সপ শি সপ পপ পপ পাশ সস সপ চে 

১১৯। অআখাঁন এধং টির রে দির, ধাতুর উত্তর নিকলে ই? প্রহ'় 

এএবং চকার দ্বারা গুল্ 'গ্রতায়ও ভয়। পিভাঁষ। “*দর উক্তি হেতু যথাপ্রাপ্ত মগ্তের ও 

শ্রীহণ হইবে। ত্বং কারিং কারিকা* ক্রিগাং কুত্যাং কৃতিং বা ইকাধাঁঃ। সর্ব্বাং কাহিঃ 

কারিকাং ক্রিয়াং কৃতযাং কৃতিং বা হকার্ষম এবং গণিং গণিকাঁং গণনাম্। পাচিং 

পাচিকীং পচাং পক্তিম্। 
৪১২০ | পর্য্যায়, মরণ ও উৎপত্তি অর্থে ধাতুর উপ্তর বিকল্লে গুল প্রহায় হয়। 

পর্যপয় শব্ধে পরিপাটী ক্রম বুঝায় । অর্ণ একে গোগাতা বুঝায় | যথা, ভবত আাসিক1। 

শাদিক]। 'অগ্রগামিকা। ভগানিক্ষৃতক্ষিকাঃ হতি। খণার্থে যথা, ইক্ষুতক্ষিকাং মে 

ধার়তি। উৎপত্তি গর্থে ধুথা, ইঙ্ুভুক্ষিকা উদপাদি । | 



৬৯৪ সিদ্ধান্তকোৌমুদী। 

১২২। নমপূংলকে ভাবে ক্তঃ। ৩। ৩। ১১৪। 

১২৩। লুট চ। ৩। ৩। ১১৫। 
হসিতম্। হসনম্। যোগবিভাগ উন্তরার্থঃ | 

১২৪ । কন্্মণি চ যেন সংস্পর্শাৎ কর্ত,3 শরাঁরস্থখম্ | 

৩। ৩। ১১৬। 

যেন স্পৃশ্যমানল্য কর্ত,ঃ শরারভ্খমুত্পদ্যতে তন্মিন কন্মণ্যপপদে শুট 
স্যাু। পূর্বেবণ সিাদ্ধে নিত্যসমাসার্থং বচনম্ | পয়ঃপানং স্খম্ 
কর্তরীতি কিম্? গুরোঃ আ্ীপনং স্তুখম্। নেহ গুরুঃ কর্তী। কিন্তু কম্ম । 

১২৫। বাযৌ। ২।৪। ৫৭। 

অজোী বা স্যাদ্ ফৌ। প্রন্যণম্, প্রাজনম্। 

নাপাদাতে ক।একষষ্ঠা। লিষেধেহপি শেষত্ববিবক্ষয়। ষঠীতি সমাধানসম্ভবাদ ইতি চেন্সৈবম । নপণসক 
ভাবে শ্রুতি যোগে যঠা। উপসংখ্যাতত্বাৎ কর্মশি দ্িতীয়ায়া তভাবাৎ। শেষতবিবক্ষানাশিতা 
বাস্তিকমিদ প্রহাখা।তমাকরে ইতি চেত্র্হি তত্প্রামাণ্যাৎ প্রায়েশ শেবত্ববিবক্ষেবেতাপ্ত । তখাচ ঘটং 
কৃতমিতা।দি তু ন প্রসজাত ণব। কুচি, স্বিশীয়াপি দৃহতে । ভ্রাস্তং দেশমনেকতুর্গব্ষমামিতি দিক । 

১২৪। কর্মাণিচ। «* কত্তরিতি কর্দ্দশি যঠী উভভয়প্রাপ্তৌ কন্মুণীতি নিয়ম।দ্ষেনেতি ভতীয়। তদাহ। 
যেন স্পগমানপ্ত কর্তুরিধি। লট স্তাদিতি। নপু'্সকে ভাবে ইতি বোধাম। অতএবাহ। 
পুরেণেতি ॥ লুট ঠেঙানেনেতার্থঃ। নেছেতি। আ্ানকর্মৃত্বেহপি স্নাপনে ন গুরঃ কর্ত! কিন্ত শিষ্য 
ইতার্থঃ। শীরগ্রহণং কিম? পুত্রন্ত পরিরঞজনং হছখম্। মানসী প্রীতিরত। 

১১১। এই ত্র হইতে বিভা! পদেব নিরতি হয়। নঞ শব্দ উপপদ হইলে 
আক্রাশার্থে ধাতুর উত্তর অসি প্রায় হয় । যথা, অজীবনিস্তে শঠ ভয়াৎ । অগ্রযাঁণিং। 
“ক হালু।টো! বহুলম্* “ভাবেহকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম* এই উভয় সুত্রের কার্ধা 

এই অনধি নিবৃত্ত হইল। রাজ! ভূজান্তে বাজভোজনাঃ শংলমঃ | 
,১২২। ভাববাচ্য ক্লীৰলিঙে ধাতুর উত্তর ক্ত পতায় হয়। 
:১২৩। ভাননাঁচো ক্লীগলিঙ্গে ধাতুর উত্তর লুট প্রতায়ও হয়। যথা, তসিত 

হসনস্। ভিন্ন স্তর করিবার প্রয়োজন কেবল পরবর্তী স্তরে বিধানার্থ। 
১২৫। যে কর্ম দ্বারা ম্পৃপ্তমান কর্তার শরীরের সুখ উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম উপপদ 

হইলে ধাতুর উত্তর লুট প্রত্যর হয়। ইহ! পুর্ববত্র ত্বারা সিদ্ধ হইতে পাচিরিত, 
তথাপি পুনর্দাবু-হ্ত্র করিবার প্রয়োজন কেবল নিতাসমাসার্থ বুঝিতে হইবেক। বগা, 
পন্বঃপানম্ সুখম্। কর্তা বল! হইরাঁছে বলির! কণ্ঠার না হঈলে,কি হইবে? খুরোঃ 
ন্নাপনং স্থুথম। এস্থলে গুরু পদটা কর্ত! নহে বিস্ত কু্দ পদংঅতএল লুট হইল না। 



উন্তরকুদশ্ প্রকরণম্। ৬৯৫ 

১২৬। করণাধিকরণয়োশ্চ । ৩1৯ । ১১৭। 
লুাট্ স্যাৎ। ই্বপ্রব্রশ্চনঃ কুঠারঃ। গোদোহনী স্থালী। ণুলঃ প্রাক 

করণাধিকরণয়োরিত্যধিকার2। 
১২৭ । অন্তরদেশে। ৮1৪1 ২৫7 

অন্তঃ শব্দান্ধন্তেনহ্য ণঃ স্যাত। অন্তহণনম । দেশে ত অন্তরহননো দেশঃ | 
অপুর্ববস্তেত্যেব । অন্তপ্রন্তি। তপরঃ কিম? অন্তরঘ।নি। 

১৯২৮1 অয়শঞ্চ । ৮ ৪1 ২১। 

অয়নস্ত ণোহস্তঃশব্দাৎ পরহ্য । অন্জরয়ণম। অদেশে ইত্যেব। 
অন্তরয়নো দেশ । 

১২৯। পুতসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। ৩। ৩। ১১৮। 
১৩০ | ছাদের্ঘেহদ্ব্যপসর্গন্ত । ৬। ৪। ৯৬1 

দ্বিপ্রভৃত্যুপসর্গহীনন্ত চছাদেহুন্ঃ হ্যাৎ ঘে পরে। দন্তাশ্ছাদ্যস্তেছনেন 
দম্তচ্ছদ2 | আকুু্ব্তাপ্রিন্ আকরঃ। 

রা স্বর স্বর ভ ০০ ও ১০৯ ৯ শপ শপ পাপ পপ এ ০ পপ পপ সা এ 

১১৬। করণাধিকরণয়ো : ॥ যেন নাপ্রাশিষ্তায়েন ঘখ্চোইপবাদে।হয়ম । অঙ্গপৌ। স্রীপ্রহাযাংশ্চ- 

পরহাদ বাধতে । উক্তং হি অজবভ্যাং স্ত্রীগলন।ঃ স্রিক্াঃ খলনৌ। বিপ্রতিষেধেনেতি। ইগ্সেতি। 

ইখ্ানি প্রবৃশ্ান্তে যেন। গোছাতে যন্তামিতি বিগ্রহঃ । 
১৩৭ । আকুন্দম্ভীতি। এত্য ঠা কুবব্তান্মিববাবহার মিতা কর উৎপততিস্থ।নমূ।, 

১২৫। যু প্রত্যন্ত পরে [-থাকিলে অজ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ,ববী আদেশ হয়। 
যথা, প্রবয়ণম্। প্রাজনম্। 

১২৬। করণ ও অধিকরণার্থে প্রাদির পরস্থিত ধাতুর উত্তর লুযুট্ প্রতায় হয়। 
যথা, ইধ্মপ্রবশ্চনঃ কুঠারঃ। গোদোহনী স্থালী। খল প্রতায়ের পূর্বব পর্য্যন্ত অধি- 
করণ ও করণাধিকার চলিবে । 

১২৭। দেশভিন্ন অর্থ বুঝাইলে অন্তর শব্দের পর হন ধাতুর নকারের গন্ধ হয়। 
যথু], অন্তহ্ণনম্। দেশ অর্থ বুঝাঁইলে অন্রহননে। দেশঃ এস্লে ণত্ব হয় নাই। 
পূর্ব নকারেরই পত্ব হইবে এই অন্ত অন্তপ্পপ্তি এস্থলে ণত্ব হইল না। তপরে 
স্ুরিবার আবশ্তক কি? অন্তরঘানি এখানে ণত্ব হইল ন|। 

১২৮। দেশতিন্নার্থে অস্তর্ শব্দের পরবর্তী অয়ন শব্দের নকারের ণত্ব হয়। মা, 
অন্তরয়গম্। যেখানে দেশ অর্থ বুঝাইবে, সেখানে*ণত্ব হইবে না । যথা, অজরয়নে! দেশঃ 9 

১২৯। সংজ্ঞা বুঝাইলে আর পুংলিঙ্গে ধাতুর উত্তর ঘ প্রত্যয় হয়। 
১৩০ ছুই অবধি তদপেক্ষা অধিক উপসর্গ দ্বারা হীন এমন যে ছকারাদি 

ধাতু, তাহার হুস্ব হয় ঘঁ প্রত্যক্স পরে থাকিলে । বগা, “ন্ত।শ্ছাদ্যস্তে হনেন” এই 
দবগ্রহেন্দন্তগছদঃ | ওআকুর্্বস্তযশ্মিন” এই বিগ্রহে আকরঃ। 



৬৯১ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

১৩১ | গোঁচধ্পঞ্চরবহত্রজব্যজাপণনিগমাশ্চ | ৩।৩।১১৯। 
ঘান্ত। নিপাত্যন্তে। হলশ্চেতি বক্ষ্যমাণস্য ঘঞ্রেগাহপবাদঃ | গাবশ্চ- 

রন্ত্যস্মিন্নিতি গোচরে! দেশঃ | সঞ্চরন্তেহনেন সঞ্চরো মার্গঃ। বহস্ত্যনেন 
বহঃ ক্কন্ধঃ। ব্রজঃ। ব্যজন্তালবুন্তম্ । নিপাতনাদ্বীভাবে । আপণঃ 

পণাস্থনম্। নিগচ্ছন্ত্যনেন নিগমশ্ছন্দঃ। চাশ কষঃ। নিকষঃ। 

১৩২। অবে তৃস্ত্রোর্ঘঞ্। ৩। ৩। ১২০। 

অবতারঃ কুপাদেঃ। অবস্তারে! জবনিকা। 

১৩৩ । হলশ্চ | ৩। ৩। ১২১। 

হলন্তাদ্ ঘএঞ স্যাতৎ। ঘাপবাদঃ। রমন্তে যোগিনোহস্মিনিতি রামঃ। 
অপমুজ্যতেহনেন ব্যাধ্যাদিরিত্যপামার্গঃ। বিমার্গঃ সমুহনী। 

১৩৪ । অধ্যায়নায়োদ্যাবসংহারাশ্চ । ৩। ৩। ১২২। 

অধীমতেস্মিন অধ্যায়ঃ। নিয়ন্তি উদ্যুবন্তি সংহরন্ত্যনেনেতি বিগ্রাহঃ। 
অবহারাধারাবাযানামুপসংখ্যানম্ ॥ ০ । 

পা ৬১ ০৬. ০ হা শপ শপ পে পপ পি সস পা সা ৷ স্ব দাগ “রে ০৬ আত ০ শশী শী শিস শ্পশশি 

১৩২। অবে। অবে উপপদে তু গুভ্যাং ষ্াধিকররশনোঃ পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঞঃ হ্যাৎ। 
ঘণ্ত।পবাদঃ। 

১৩১। গোর, সঞ্চর, বহ, ব্রজ, ব্যজ, আপণ ও নিগম এই কয়টা ঘ প্রতায়াস্ত 
পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। এই স্থব্রটী প্হলশচ” এই বক্ষ্যমাণ সুত্র দ্বারা বিহিত ঘ:ঞ 
গ্রতায়ের বিশেষক। বথা, প্গাবশ্চরজ্তযম্মিন্” এই বিগ্রহে গোচরো। দেশ। 

*সঞ্চরস্তেহনেন” এই বিগ্রহে সঞ্চরো মার্গঃ। প্বহস্ত্যনেন” এই বিগ্রহে বহঃ স্বন্ধঃ। 
ব্রজঃ। ব্যজ: তাল বুস্তম। জকারাত্ত নিপাতন হেতু অজ ধাতু স্থানে বী আদেশ 
হইল ন1!। ডা পণ্যস্থানম্। পনিগচ্ছন্তানেন” এই বিগ্রহে নিগমশ্ছন্দঃ । চকার 
নির্দেশ হেতু কষঃ, নিকষঃ এই দুইটা পদও নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 
..:১৩২। রা তু ন্তৃধাতুর উত্তর সংজ্ঞা বুঝাইলে করণ ও অধিকরণ 
বাচ্যে পুংলিঙ্গে ঘঞ্ প্রতায় হয়। যথা, অবতারঃ কৃপাদেঃ। - অবস্তারো জবনিকা । ** 
“*১৩৩। করণ ও অধিকরণবাচ্যে পুংলিঙ্গে সংজ্ঞ। বুঝাইলে হলস্ত ধাতুর উত্তর 

ঘএং প্রত্যয় হয়। এই স্ুত্রটী ঘঞ প্রত্যয়ের অপবাদ অর্থাৎ বাধক। *রমন্তে 
যোগিনোইস্মিন্” এই বিগ্রহে রামঃ। অপমৃজাতেইনেন বাধ্যাদিঃ এই বিগ্রহে 
অপামার্গঃ। বিমার্গঃ সমুহনী। ৮. 

১৩৪1 অধ্যায়, নার, দ্যাব সংহার এই কয়টা ঘঞ প্রত্যয়াস্ত শব নিপাতনে 
সিদ্ধ হয়। যথা, অধীয়তে অন্সিন এই বিগ্রহ অধ্যায়ঃ |, নিয়ত অনেন এই' বিগ্র্ে 

পপ শট পিন পতি শি স্্ স্পেস পিসী সি 



উগ্ুপকৃদন্ত প্রকরণম্ 1 ৬৯৭ 

১৩৫1 উদক্ষোহনুদকে। ৩। ত। ১২৩৬ 
টতপুর্রবাদঞ্চতেনএই হ্যা ন তুদকে। দ্বম্দটাতে উদ্দিয়তে তইস্মিমিতি 

হ্থাতোদক্কঃ | * চন্মময়ং ভাগুম। অন্ুদকে কিস 2 উদকোদঞ্চন? | 

১৩৬ । জাঁলমানায়ঃ | ৩। ১। ১২৭ । 
আনীয়ন্তে মত্স্াদয়োহনেনেত্যানায়ঃ। জাঁলমিতি কিম 1 আনয়ত। 

১৩৭ । খনো ঘচ। ৩। ৩। ১২৫। 

চাদ্ ঘএই। আখনঃ। আখানঃ। ঘিতৎকরণমন্যতোহ্পায়মিতি জ্জাপ- 
নার্থম। তেন ভগঃ পদমিত্যাদি। খনেডডর ইক ইকবকা বাঢযা। ০। 
আখঃ। আখর?। আখনিকঃ 1, আখনিকরকঃ। এতে খনিজবচন12। 

ক সং লা আপ পদ শত শপ পপ পাপা পাপ পাতি তি শাশিশশাীশশাতা শি শান ৩ ০ শি ০. সা শশা শ্পাপ্পল স্প্পশপশ শপ শীল ৮ পপ শান পিপি পি শপ শপ তাত 

১৩৪1 অবহাঁরেতাদি। রি রা কাযাভার বা সুপ্জে প্রক্ষিপ্য চকারেণাবহ।রশন্দং সংজগ্র।ন 

তদসন্বদ্ধমিতি "্পঞ%&মেব | 

১৩৫। উদ্ক্কো। হলশ্চেঙ্টেব মিদ্ধে উদকগ্রাতিষেধার্থমদমূ | উদকোদঞ্চন ইতি। পুলি 
স'জ্ঞ।য়ামিতি ঘে প্রাপে ঘর্চিহিতঃ। উদকে তু ঘাঁণ। প্রতিযদ্ধে শ এব শ্তান তু পুযকিতি চেম্সৈব্। 

প্রতিষেধনামর্থ।ৎ ঘশ্স।পাপ্রবৃণ্ডেে। নহি ইহহঘে থ্রি: বারূপে নিটল বিশেষঃ থে 
সাত বুছুত্তরপদপ্রকৃতিপরেণ।প্তোদ[ত্ততা খঞ্্যপি খাথাদিখরেণ তখৈবেতি। 

১৩৬। জালমা॥ জল ধান্যে। আলিতি কঙ্গস্তেভো! ণ ইতি প্রত্যয়ে জ।লশব্বঃ সিঞ্ধ:। তেন 
জ।লশক্হ্ত্র-নিপাতাত ইতি ন ভরমিতবাম্”। 

১৩৭। খনে।। খিংকরণমিতি । আখন ইত্যাদৌ চজোরিতি বলি প্রসক্তাভ।বাদিতি ভাঁব১। 
ভগঃ পদমিতি। নশ্ু পদমিত্যত্র খপ্ত কিং প্রয়াজনমিতি চেদএছঃ। কিরণ[ধিকরণয়ে; পুংসি 
সংঙযামিতি যদি ঘঃ হ্াান্তদ। পদমিতি নপুংসকং ন শ্তদনেন চেৎ খো ভবভি তদপ হিষ্ঠদিদ্ধিরিতি | 

এতে ইতি । আখন।দয়ঃ বডিত্যর্থঃ। 

হ্যায়। ' উদ্ভাস্তি অনেন এই বিগ্রহে দ্যাবঃ। সংহরপ্তি এই বিগ্রহে সংহার2। 

অনহারঃ, আধারঃ, আবাপ এই কয়টা ঘঞ প্রতায়াপ্ত পদ নিপাহনে দিদ্ধ হয়। 
১৩৫। উদস্কঃ এই ঘএঞ প্রতায়াস্ত পদঢা নিপাতনে সিদ্ধ ভয় উদক্চ ভিন্ন অর্থ 

বুঝাইলে অর্থাৎ উৎপুর্বক অঞ্চ ধাতুর উত্তর উদক ভিন্ন অর্থে ঘঞ প্রহ্যা হয়। 
যথা, ঘ্বত মুদচাতে উদ্ধৃত অস্মিন এই বিগ্রাহে ঘ্ুতোদস্কঃ চ্্রময়ং ভাওম্। উদক 
অর্থ বুঝাইলে ঘঞ প্রতায় হইবে না। যথা, উদকোদঞ্চন। 

৯৩৬। জাল অর্থ বুঝাইলে . আনায়ঃ এই ঘঞ্ প্রতায়ান্ত পর্দটা নিপাহঠনে 
সিদ্ধ হয়। যথা, আঁনীয়ন্তে মত্হ্যাদয়ো .অনেন এই বিগ্রহে আনায় | যেখানে 

& জল স্ম্বুঝাইবে সেথানে আনায়: হইবে। | 
১৩৭। খন ধাতুর উত্তর থ প্রত্যয় হয় এনং চকার নির্দেশ দ্বারা ঘঞ্ প্রত্যয় 

* হ্য়বক্ণ যথণ, আখন্, জ্বাখানঃ। ঘিহকরণ আগ্ত ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হুইনে 

ক (৮৮) 



৬৯৮" সিদ্ধাস্তকৌমুদী । 

১৩৮। ৬ ঈষদ্দ,এইুষু কৃচ্ছাকৃচ্ছার্থেবু খল,। ৩। ৩। ১২৬৪ 

করণাধিকরণয়োরিতি নিবৃত্তম্। : এষু ছুঃখস্থখাথেযুপপদেষু খল্ স্যাৎএ 

তয়েরেবেতি ভাবে কম্মরণি চ)। কৃচ্ছে। ডুক্ষরঃ কটো.ভবতা। অকৃচ্ছে। 

ঈষত্করঃ। স্বকরঃ। নিমিমিলিয়াং খলচোরাত্বং নেতি, বাচ্যম্ 1 ০। 

ঈষনিময়ঃ। ছুষ্প্রময়ঃ। সুবিলয়ঃ। নিময়ঃ। ময়ঃ। লয়ঃ। 

১৩৯1 উপসর্গাৎ খল্ঘঞ্চোঃ | ৭1১ ৬৭ | 

উপসর্গাদেব লভেন্ুুম্ স্তাশু। ঈষত্প্রলন্তঃ। দুশ্লন্তঃ। স্থৃপ্রলম্তঃ | 

উপালন্তঃ। উপসর্গা কিম? ঈযল্লভঃশ লাভঃ। 

১৩৮। ইঈষহুঃহযু। ইহ সামান্টেক্তাবপি যে।গাঠাবল।ছিশেষণস্ত . বিষয়বিভাগো লভ্যতে 
ছরিতি কৃচ্ছা!্খ ইতর তুকৃচ্ছার্থে তদেতদ্দশয়তি। বুচ্ছে দুর্ঘর ইতাদিনা। ভবতেতি। নলোকেতি 
যগীনিষেধৎ করি ভূতায়। কচ্ছেহ||দ [কম্? গধৎকাযাম্। স্বপ্প: কায্াযমিতার্থঃ। খলতি 

লকারঃ শ্বরার্থ:। খিৎকরণং তৃত্তরণ্র মুমর্থম। নিমিনীতি। মিনাতিমনে।তুদীচাং লাপি চ 
বিভাষ। লীয়-তরিতি প্রাপ্তং নিধিধাতে । শিষয় ইতাি। . এরচু। 

১৩৯। উপসর্গাৎ খল্ঘেত লভেন্চেতানেনৈব এসঞ্ছে নিয়মার্থামদমিভাহ । উপসর্ণাদেবেতি। 
১৪০। যদাস্বতী ইতি । সঃ পুগায়াম্। অতিরি৩ পম চেতি তয়েঃ কষম্মপ্রবচণীয়ত্ম্। 

ইহ জানাইহেছে। তন্দ্রা ভগ পদং ইতাদি পদের সিদ্ধি হইল। “খনে ড ডর 
ইক ইকবকাঃ বাচ)” এই বাস্তিক সুত্র দ্বারা খন ধাতুর উত্তর ড, ভূর, ইক, 'ইকরক, 
॥এই চার্রিটা প্রত্যয় হয়। যথা, আখঃ। আখরঃ। আখনিকঃ। আখনিকরকঃ। 
এই কয়টি পদ খনিত্রবাচক। 

১৩৮। ছুঃখ ও স্ুখবাঁচক ঈষৎ, ছুদ্ ও সু, এই তিনটা শব্খ উপপদ হইলে 
অর্থাৎ পূর্বে থাকিলে ধাতুর উত্তর খল্ প্রতায় হয়। “তয়োরেবত এই ত্র দ্বার 
ভাব ও কন্মণিবাচোই হইবেক। এইন্থলে স্ৃতরাং করণ ও অধিকরণ বাঁচ্যের নিবৃত্তি 

হইল। ছুঃখার্থের উদাহরণ যথা, ঈ'ষৎ্করঃ। স্থুকরঃ। নিমিমিলিয়াং খলচো 
রাত, নেতি বাঁচযম্৮ এই বার্তিক স্থত্র দ্বারা নিপুর্ন্ঘক মী ধাতু, লি ধাতু" ইহাঁদিগের 
উত্তর খনন ও অচ্ প্রতায় থাকিলে আত্ব হয় মা । অর্থাৎ ইকার স্থানে আকার 

হয় না। য্থা, ঈষন্িয়মঃ। ছুঃষ্প্রময়ঃ |. ম্থবিলয়ঃ 1* ময়ঃ | লয়ঃ। 
১৩৯। খল্.ও ঘএঞ প্রতায় পরে থাকিলে উপসর্গপূর্বৃক লভ ধাতু উদ্ভুর 

মুম আগম হয়। যথা, ঈষৎপ্রলম্তঃ। ছ্ঃপ্রলস্তং । সুপ্রলম্তঃ । উপালভ্ঃ। 
যেখানে উপসর্গপুর্বক ন। হইবে সেখানে কি হইবে ? সষল্লভ5ৎ লাঁভঃ। 



উদ্রকৃদন্তগাকরণম্প ৬৯৯ 

১৪০ | নন্ত্রছুভ্যাঁং কেবল।ভ্যাম। ৭।১। ৬৮। 
উপসর্গান্তররহিতাভ্যাং স্থদুর্ভ্যাং লভেনুম নস্যাৎ খল্হাঞোঃ | 

স্থলতম্। ছুর্লভম্। কেবলাভ্যাং কিম্ ?' স্তগ্রলগ্তঃ। অতিদ্র্পশুঃ 
কথং তর্হি অতিন্্রলভমতিদ্বর্লভমিতি ? যদা স্্রতী কম্মপ্রবচনায়ৌ তদা 
ভবিষ্যতি । | 

১৪১।  কর্তকন্মণোশ্চ ভূকৃঞ্জোঃ। ৩। ৩। ১২৭ । 
কর্তৃকম্মণোরীষ্দাদিযু চ উপপদেমু ভুক্ুণ্ডেঠাঃ, খল্ স্তা। যগাসংখাং 

নেষ্যতে। কর্তকনম্মনী চ ধাতোরব্যবধানেন গ্রমোজো ঈমদাদয়জ্তু 
ততঃ ' প্রাক । কর্তকন্মণোশ্চ্যর্থয়োরিতি বাঁচাম্ 1০1 খিশ্বীন্মুম্। 
৪মনাট্যেনাটোন ছুঃখেন ভূতে ছুরাট্যম্ভবম্। ইঈযদাঢাম্ভবম্। স্বাট্যম্- 

ভবম্। ঈবদাট্যঙ্করঃ। ভুরাট্যঙ্করঃ | ন্বাঢ্যক্করঃ | চ্যর্থয়োঃ শকিম্ ? 
আ্যেন স্ভৃয়তে। 

১৪১। কর্তৃকম্মণে।;। চক।রঃ সন্নিয়ে।গর্থ:। যদ কর্তৃকশ্মণোরীষদ।দীনঞ্চ যুগপত্প্রয়ে।গক্তদৈব 

প্রভায়ো যথ! স্যাৎ। ন চ কর্তৃকম্মরণে।: গ্রতায়।খ্মেবাস্ত নতুপপদত্মিতি বাচ্যম্। ঈষদাদীনামে- 
বোপপদস্তে তু খলঃ খিহস্ত বৈযর্থ]পন্ডে ॥ মুমর্থং হি তৎ মম চানবায়স্থ [বধীয়তে তক্মৎ 

কর্তৃকর্মণোরিতি উপপদত্বমেব তদেতদাহ। ঈবদদিনু চেতি। কর্তুকম্মণা ছে ভূর্নীপেশী চ দো 
তয়োয্যথসঙ্াং প্রাপ্তম। শ্বীরৃতঞ্চ কাশিকাকৃত1 ম্/সক।রহরদত্তান্িভিশ্চ প্র।৮।পি তথেবোন্তং 

ত্বাখাতৃভিশ্চান্থমোদিতম্ । তৎ্সর্কনদর্তব্ম | যখালগ্াস্বব্রস্থভামাকিরে!ধাদতি ধ্বনয়ম|হ | 

যথাসঙ্খাং নেষ্যত ইতি। ননৃপপদয়ে।শ্ধ্যে পুর্ব!পবীভ।বব্যবন্থনেন পিধ্যতি ভুর্খেোরব্যবহিতত্বং 
কর্তৃকন্প্পে।রেবেধাতে ন' তীষদদীনাম্। এব কথমন্ডেই্টবাবস্থ। সিধাতীতি চেদজ। বছল- 

গ্রহণান্ুবুত্তা ছুরাঢানভব ইতি ভ।যো।দারণাচ্েষ্টবাবস্থা নিধাযশাতি তদেতদভিপ্রেতাহ । কর্তৃকর্খণ 

চেতি। ভবতেঃ কর্তরযুপদাহরতি। অটোনাঢোনেতি কর্মণি ত্বনাঢা আঢা| ভুয়তে ইতি বিগ্রহ 

ভাবাতে ইতি তদর্থঃ। এবমগ্রেহপি বিগ্রহদ্বয়মুন্নেয়ম । অনাটেনাট্যেন স্বয়মেব ক্রিয়াতে অন।াঃ 

আঢ্ঃ ক্রিয়ত ইতি। 
স্া্স্শশ আশ্পী শা শপ শিপ ৫0৮ আট সপ 

১৪৯। খল ও ঘঞ প্রত্যয় পরে থাকিলে উপরি স্থও দুরু একের, পর 

'লভ ধাতুর উত্তর ন্রম্ 'মাগম হয়। কুলভম্। ভর্লনুম্। ঘেখানে উপসর্গ রহিত 

না হইবে, সেস্থলে কি প্রকার হইবে? স্থগ্রলম্তং। উফ তাতা”হইলে 
অতি্থুলভম্ ও অতিদর্লম্ এই দুইটা পদ কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছে ? যেশ্নে সু ও 
জতি শব্দের কর্মপ্রবচনীয় সংক্্1 হইবে, সেস্থলেই উক্ত পদ সিদ্ধ ভউনে। 

»১৪১। কর্তা ও একশ এবং ঈষৎ, দুস্ ও নু এই তিনটা শব্দ উত্রপদ হইলে ভূ ও 

কণ্টুধাতুৰু উত্তর ,গল্ প্রত্যয় হয়। এগানে গ্রস্থকার, ক্রম ইচ্ছা করেন নাই। 
কনা! এ কর্ম দাকজিক আইাননখাআই, পাযাগ করাত হইবে । ঈযদাদি শব তাহার 



৭০০ সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১৪২। আতো যুচ্। ৩। ৩। ১২৮। 

খলোহপবাদঃ। ইঈষশুপানঃ সোমো ভবতা। ছুষ্পানঃ। স্থপানঃ ৪ 
ভাষায়ং শ্াসিযুধিদৃশিধবিম্বষিভ্োো যুছ বাচ্যঃ ॥ ০1 দুঃশাসনঃ | ছুষ্যোধনঃ 
ইত্যাদি। | 

১৪৩ । যাঁৎ পদান্তাৎ। ৮1৪1 ৩৫। 
নম্ত ণো ন। নি্পানম্। সর্পিষ্পানম্ | .ষাৎ কিম্ট? নিণয়ঃ। 

পদান্তাৎ কিম? পুষ্তাতি। পদে অন্তঃ পদান্তোহয়মিতি সপ্তমী- 
সমাসোহয়ম্। তেনেহ ন। স্ুসর্পিকেণ। 

১৪৪। আবশ্যকাধমর্ণয়োর্ণিনিঃ । ৩। ৩। ১৭০ । 

অবশ্যঙ্কারী। শতন্দায়ী। 

১৪২। ইত্যাদীতি। আদিশবেন দুর্দর্শন? দুর্ধধ্ণ; দুন্বর্যণত | 

১৪৬। ক্তিচ্ক্তৌ। ক্িচশ্চক(রো ন ক্কিচীত্িতি বিশেষণার্থঃ। নক্ত।বিতুাক্কে হি ক্তিনোহপি গ্রহণং 

স্য/দিতি শপ্রাঞ্চ। তন্ন । একানুবন্ধপরিভ।ষয়ৈব ক্তিনো ব্যাবত্তিসিদ্ধেরিতি হ্রদত্তঃ। যত্তু বদন্তি 
তিতৃত্রেতাত্র সানান্তগ্রহণর্থশ্চকারঃ। অন্যথা! একান্ুবন্ধবাদক্তৈব গ্রহণং স্তান তু সিন ইতি 

তদ্রভসাৎ। [ততুত্রেতি সুবেহনুবদ্ধবিশি রূপ নুচ্চারণেনৈকানুবন্ধপরিভাযষায়া ভণ্ভি'সম্ভ ব্তেব1- 

ভাবাৎ। এতেন তিতুত্রেতি হুন্ধে একানুনগ্ষত্বান্তিবেন গহ্সত ন তয়" ক্রিচ ততশ্চ রোদিতাতি বপং ন 

হাঃদিতি শঙ্কাপাপ।ত্ত1। ভূতিরিতি। ঘযদ্াপাহ পরত্বাৎ »চাক: কিতীতে[বেট্বিষেধো ম্যাখাস্তথ।পি 
বিভিনিরিরা সিডি নি ডর ফলে বিশেষ।ভাবাচ্চ তিন | 

মদ এত উপ 

পৃর্ব্বেই প্রযুক্ত ছইবে। কর্তা ও কর্ম টি প্রত্যয়ার্থক গা হইবে । খিত্ব হেতু 
মুম আগম হইবে। যথা, “অনাটঢ্যেনাঢোন ছুঃখেন ভূয়ন্ছে” এই বিগ্রহে হুরাঢাস্তবম্। 

ঈষদাঢ্যম্ ভবম্। ইষদাত্যহ্করঃ। ছুরাঢাঙ্কর;| স্বাঢাঙ্করঃ। যেখানে চি প্রত্যক়্ার্থক 
কর্তা কন্ম ন! হইবে, সেখানে কিরূপ হইণে ? বথা, আঢে।ন সুভূয়ত্তে এইরূপ হইবে । 

১৪২। আকারান্ত ধাতুর উত্তর মৃচ্ প্রতায় হয়। এই প্রশ্যয়টা খ্ল্ প্রতায়ের 
বিশেষ॥ যথা, ঈষতপানঃ- সোমো ভবতা। ছুঃপানঃ | আ্ুপানঃ 1 “ভাষা য়াং”* 

শীসি যুধি দৃশি বৃষি সুষিভ্যো যুঁজ বাচা?” এই বাঙ্িক সুত্র দ্বারা ভাবার্থে শাঁস, যুধ, 

দু'শ, বুষ ও মৃধ ধাতুর উত্তর ঘ্চু প্রত্যর হইবে। যথা, ছুঃশাসনঃ। ছুর্যোধনঃ। 
ইতাঁদি। 

১৪৩৭ ষকারের পরপদান্তস্থিত নকারের ণত্ব হয় না। নিষ্পানম্। সর্পিম্পানম্। 
যেখানে ষকারের পর ন! হইবে সেখানে কি হইবে? নির্ণয়ঃ: এখানে ণত্ব হইলখ 
যেখানে পদান্তস্থিস্ব না হইবে সেখানে কি হইবে ? পুষ্তাতি । প্পদে অস্তঃ” পদাস্ত: 

এইরূপ এইপদটা সপ্তমীতংপুকষসমানিষ্পন্ন। এই জন্ত এখানে পত্বু নিষেধ হুইল নু! 
যথা, সুমর্পিষ্ষেণঃ | 
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২৪৫ | কৃত্যাশ | ৩। ৩। ১৭১। 

, আবশ্যকাধমণ্যয়োরিত্যেব। অবশ্যং হরি সেব্যঃ। শতং দেয়ম। 

১৪৬ । ক্তিচক্তৌ চ স্ংজ্ঞায়াম। ৩। ৩। ১৭৪ । 

ধাতোঃ ক্তিচ্ ক্তশ্চ স্যাদাশিষি সংজ্ঞায়াম । তিতুত্রেতি নেট। 
ভবতাদ্ ভূতিঃ। 

১৪৭। নক্ভিচি দীর্ঘশ্চ । ৬।৪। ৩৯। 

অনিটাং বমতিতনোত্যাদীনাঞ্চ দীর্ঘান্ুনাপিকলোপো। ন স্তঃ ক্তিচি 
পরে। যন্তিঃ। রন্তিঃ। বন্তিঃ। তন্তভিঃ।, 

১৪৮ । সনঃক্তিচি লোপশ্চান্তান্যতরস্যাম । ৬1 ৪। ৪৫। 

সনোতেঃ ক্তিচি আহ্বং বা স্তাল্লোপশ্চ বা। সনুতাৎ সাতিঃ। সতিঃ। 
সম্ভিঃ। দেবা এনং দেয়াস্থঃ। দেবদন্তঃ। 

১৪৯। অলংখন্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচীং কত | ৩। ৪।১৮। 

প্রতিষেধার্থয়োরলংখন্সোরপপদয়োঃ ক্তা বা স্যাৎ | প্রাচাং গ্রহণং 
পুজার্থম। অমৈবাব্যয়েনেতি নিয়মান্বোপপদসমাসঃ | (দা দদেঘাঃ। অলং 

১৪ | দীধ।নুনাসিকেতি । অন্ুন।সিকত্য ক্ষিমালোরিতি দীর্বস্য নুদাত্তোপদেশেতা।দিন।নুন(মিক- 

লোপন্ঠ চ প্রাপ্তিরিতি বোধ্যমূ। যন্তিরিত্যাদি। যম উপরমে রম প্রাড়ায়াম্ বনু যাচনে তনু বিশে 

১৪৪। আবশ্যক ও অধমর্ণ অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয় হয়। 
অবশ্থাঙ্কারী। শতন্দায়ী। 

১৪৫. আবশ্তক ও অধমর্ণ অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যয় হয়। 
অনশ্তং হরি; সেবাঃ। শতন্দেয়ম্। 

১৪৬। আ'শীর্বাদার্থে সংজ্ঞ। বুঝাইলে ধাতুর উত্তর স্তিচ ও ক্ত প্রত্যয় হয়।, 

“তিতুক্রেতি” ওই সুত্র দ্বারা ইট্ নিষেব হইবে | যগা, উপতাৎ ভুতিঃ। 
১৪৭। ক্তিচ প্রতায় পচর থাকিলে আ' 1নট্ ধাতু এবং বন ও তন প্রড়াঞ্ছি ধা তুর 

দীর্ঠ ও অনুনাসিক বর্ণের লোপ হয় না। যথা, মস্তি; | রপ্তিঃ। বশ্ঠিচি। তাছিও। 

*১৪৮১] ক্িচ্ প্রত্ঞয় পরে থাকিলে সন ধাহুর 'অকারের স্তনে আকার হয় 

॥বিকান্লে এনু ₹ বিকল ধাতুর নকারের লোপ হয়। বগা, “সন্থতাৎ” এই, বিগ্াহে 

সাতিঃ। সৃতিঃ। সিং ) দের,এনং দের; । দেবদ 2৪ 
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দন্(। ঘুমাস্থা। পীস্বা খলু। অলংখস্বোঃ কিম্ ? মা. কার্ষীঃ। 
প্রতিষেধয়েবঃ কিম্ ? অলঙ্কারঃ। 

১৫০ | উদীচাং মাডে! 

বাযতীহারেহর্থে মাডঃ জ্তী স্যাতৎ। অপুর্ববকালার্থমিদম্। 

১৫১1 ময়তেরিদন্যতরম্যাম। ৬। ৪1 ৭০1 

মেও ইকারোহন্তাদেশঃ স্যাদ্বা ল্যপি। অপমিত্য যাচতে অপমায় বা। 
উদীচাং গ্রহণাদষথাপ্রাপ্তমপি । যাচিত্বা অপময়তে । 

১৪৯। অলংখনে।ঃ। পুজার্থমিতি। নন্থু বিকল্পার্থমেবাত্ব অলং রুদ্িত্ব। অলংরোদনেনেতি 
রূপদ্বয়সিদ্ধার্থমিতি চেঁন্সৈবম্। বাসরূপন্য।য়েনৈতৎসিদ্ধেঃ |, ন চ জ'লুযট্তুমুন্খলর্থেবু বাসঞ্জপবি ধির্নেতি 
সিদ্ধান্তাৎ লুটি বানরপন্য।য়ে! নাস্তীতি বাচ্যম্। কজ্পু/ভাদয়োইপবাদভূত।: স্ববাধ/ং নিত্যং বাধপ্ডে- 
ইতি হিতন্ত পিক্ৃষ্টোহর্থঃ | "ইহ তু লুা্টে।হপবাদঃ ভূ। চেতি বৈষম্যাৎ। নন গ্রেষাদিযু কৃতা।শ্চেতি 

বচনেন স্ত্রাধিকারাদুধ্বং বাসরূপবি ধর্নাবস্ঠমস্তীতি জ্ঞাপিতমিতি চেৎ কিং ততঃ। জ্ঞাপকসিদ্ধনন 
সর্ধত্রেতীষ্টানুরোধেন তদভুাপগমে বাঁধকাভাবাৎ। অল দত্বেতি। অপাত্রে ন দেয়মিতি ফ[লতো ইর্থঃ | 

১৫০ । উদ্দীচাম। ব্যঠিহারো। ব্যতিক্রম: | মেঃ কৃতাত্স্ত" মা ইতি নির্দেশে। নানুবন্ধ- 
কৃতমিজস্ত্বমিতি পরিভাষ।ং জ্ঞাপয়তি তেন ঘুসংজ্ঞায়া, এদপোঞ্পাদাবিভি পযু?দ।সঃ সিধাযতি। 

১৫১। অপমিতেতি, সমাসেহনঞ্পুর্ব ইতি বক্ষামাণেন. ভে! ল্যপি তুকৃ। যাচিত্বা 
প্রণিদদ[তীত্যর্থ:। | 

১৪৯। প্রতিষেধার্থক অলং ও খলু শব্দ উপপদ হুইলে অর্থাৎ পুর্বে থাকিলে 
ধাতুর উত্তর ক্তা প্রত্যয় হয়। সুত্র মধ্যে *প্রাচাম্” এই পদটীর গ্রহণ প্রজার্থ 
বুঝাইতেছে । “অমৈবাব্যয়েন” - এইরূপ নিয়ম হেতু উপপদ সমাস হইবে না। 
“দে! দন্ঘোঃ” এই স্থত্র দ্বার দ1 ধাতুর স্থানে দদ্ আদেশ হয়| যথা, অলংদন্্।। 
'ঘুমাস্া” এই স্ুষ্্র বার ধাতুর আকারের স্থানে ঈকার হইবে! যথা, পীত্বাথলুঞ। 
অলং ও খলু শব উপপদ না হইলে ত্বা প্রতায় হইবে না। যথা, ম! কার্বী£। 
প্রতিষেধার্থক না হইলে কত! প্রতায় হইবে না। যথা, অলঙ্কারঃ। 

১৯৫০। বাতীহারারথ৫ে মাঙ ধাতুর উত্তর কা, প্রত্যয় হয়। এই, স্থটী 
পূর্ববকান্টীর্ঘক নহে। 
১৫১ । মেঙ্ ধাতুর একারের স্থানে ইকার আদেশ হয় বিকলে ল্যপ্ প্রত 

পরে থাকিলে । , যথা, অপমিতা যাচতে অপমায় বা। “উদদীচাম্” এই পদের 
গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়। অন্ত প্রত্যয়" ও হইবে ইহাও বুঝাইতেছে। যথা, যা্চিত্ব!, 
অপমীয়তে। 
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১৫২।  পরাঁবরযোগে চ। ৩।৪$২০। 
১ পরেণ পুর্বস্যাবরেণ পরস্য যোগে গম্যে ধাতোঃ জা স্যাৎ। অপ্রাপ্য 

নদীং পর্ববতঃ। পরনদীযোগোহত্র পর্ববতম্য । অতিক্রম্য পর্ববতং স্থিত 
নদী। অপরপর্বতযোগোহত্র নদ্যাঃ। 

১৫৩। সমানকর্তৃকয়োঃ পুর্ববকালে । ৩। ৪1 ২১। 

সমানকর্তৃকয়োঃ ধাত্বর্থয়োঃ পূর্ববকালে বিদ্যমানাদ্ধাতোঃ ভু স্তাু। 
কত তু অব্যয়কৃতো ভাবে । ভুক্া বরজতি। দ্বিহমতন্্রম। সাহা 
ভুক্তা পীস্বা! ব্রজতি। অনুদান্তেত্যনুনাসিকলোপঃ ৷ বিঞুন্নস্বা শ্তৌতি। 
স্বরত্যাদেঃ আগ্যকঃ কিতীতি নিত্যামড়ভবঃ পূর্ণববিপ্রতিষেধেন । স্বহা। 
সূর্বা। ধৃন্া। ৃ 

চিনির ১৮ পাপ | শাস্সিলা বিজ শি শপ পপাপাদিকী পিস্্প পাশা শপ আপ শপ শা শশী শী শ্পশাসিস্পিসিসসপিস শিস সী পপ পপ পল শি | পি । আপ সপ পচ পা পর 

১৫২। পরাবর। অপ্রাপ্যেতি। দঙ্গিণদেশস্থান।ং গঙ্গমপ্রাপ্য বিহ্কাঃ। গঙ্গা প্র।প্তিবিরভ্- 
বিশিষ্টদেশো নিদ্ধা ইতার্থঃ। অত্র শিদ্ধযাৎ পরা গঙ্গেতি গনাতে । অতিক্রমেতি । দক্ষিণদেশ- 

স্থানাসেবায়মপি প্রয়োগ: । অঙ্গ হিশঙ্গ।য়াং পুর্বে! বিদ্ধা তি গম্যতে। ইহ প্রিসুত্য।ং জুাপ্রতায়স্ত 
ভাবম(ত্রর্থতেেইপি বিশেষণবিশেষাসংসগ। ভিদ্যস্ত ইতি শাস্তি বৈয়র্থযমিতি দিক । 

১৫৩ সমানক। ইহ ধাত্বধিকারেইপি সমানকতুহ্ং ক্রিয়য়েরেৰ সম্ভনতীতাশয়েনাহ। 

ধাত্র9য়োরিতি । নির্ধারণে যণ্ঠী সপ্তমী বা। ধাত্র্থযে।মধ্যে পুর্বকালো যস্ত ধাত্বথস্য তাশ্মাশ্বদয- 

মান(দিত্যর্থঃ। এব নির্ধারণে বিভক্তিরেব পুর্বক।লইতান্ত বহুব্রীহি হদ্ো!তিকেতি ফলিতম্। 
ত্র! স্তাদিতি। সচভাবে অব্যয়কূত ইতি বচনাৎ। ভাবেশুপি ঘঞ্দ্ুবিব নেহ সিদ্ধাবস্থ: কিন্তু 

সাধ্যাবস্থঃ সচ ধাতুনৈব লব্ধ; জ্তাপ্রকৃতার্থভূতা ক্রিয়। চ ক্রিয়/ভ্তরং গতি লিশেষণং থাতুমন্বপ্ধাধি- 

করাৎ । সংসর্গশ্চেহ সামান।ধিকরণাং পূর্ববোস্তরকালত্বর্চ তত্র সংসর্গবিশেষুত।ৎপযাগ্রাহকাঃ 

ভাণমুল[দয়ঃ। অত্র চ সমানকর্তৃকয়োরিতিহ্ৃত্র।'শেন সামান।ধিকরণামুপনিবদ্ধম। ধ।তুপ।স্ত- 
ব্যাপারাশ্রয়স্ত বর্তৃতয়া তথাপধ্যবসান।দিতি দিক্। দ্বিত্রমিতি। লম্বমীষাং ব্রাঙ্গণানাং পুরব-, 

মাদয়েত্যুক্তে মধ্যমে। নানীয়তে তথেহ।পি বদক্রিয়ানমন্তিবা।হারে মধ্যমক্রিয়াবাচক।|ৎ শ্তাগ্রত)য়ে 

ন স্তাঙ্দিতি চেদত্রাহঃ। *ইহাপ্যাখ্য।তবাচা। ক্রিয়! প্রধানং তান্প্রতি জ্বান্তেপস্থিতাঃ হিয়া: দর্ববা 

এব বিশেষণং ন তু তাসাং পরস্পরসন্বন্ধ: গুণানাঞ্চ পরার্থহ।দিতি গ্যায়াৎ। অতএব আদ] পাহ। 

ভুনা ব্রজতীত্যাদানিয়মেন প্রযুজ্যতে ইতি । শ্বরতিধ গীতাদিন। বিকঙ্গে প্রাপ্ডে নিত্য।ধম।হ। 

সব্রত্যাদেরিভি। ্ 

১৫২। পরের সহিত, পূর্বের যোগ এবং অপরের সহিত পূর্বের যোগ বৃন্ঠাইটলে 
ধাতুর* উত্তর ক্তা প্রত্যর হয়। যথা, অপ্রংপ্য নদীং পর্বতঃ | এখানে পর্বতের 
সন্তিত নদীর যোগ বুঝাইতেছে। অতিক্রম্য পর্বতং স্থিতা নদী। এন্খলে নদীর 

সম্ভিত পর পর্বতের ঢ়াগ বুঝাইতেছে। রর 

*১৫৩। এককত্ুক ধাত্বর্থ হইলে পূর্বাকালে বিদ্যমান যে ধাতু তাহার উত্তৰ 

স্তাঁপ্ট্রত্যর হয়। *"অক্যরকৃত্] ভাবে” এই সুত্র দ্বারা ভাখবাচেই ভা প্রত্যয় 



৭০৪ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

১৫৪। জি্ষন্দিন্তান্দো | ৬।৪। ৩১। 
এতয়োর্নলোপো নস্যাৎ কি পরে। ক্কন্ত্বা। উদিত্বাদিড়া স্য্ৎ।, 

স্কন্ত্বা। স্যন্দিত্ব। ৷ 

১৫৫। নতভ্ঞা সেট। ১। ২। ১৮। 

সেটু কতা কিন্ন স্তা। 'মিহা। সেট্ কিম্ ? কৃত্বা, 

১৫৬ । মৃডম্বদগ্ুধকুষরিশবদবসঃ ভ্রু | -১। ২। ৭1 

এভ্য১ সেট. ক্তা কি। মৃডিধা। ক্লিশঃ ভ্েতি বেট. । ক্রিশিত্বা। 
ক্রিস্টা। উদ্িত্বা। উধিত্বা। করুদবিদেতি.কিত্বম্। রুদিস্থা। বিদিত্বা। 
মুযিতা। গৃহীত্বা। 

১৫১। ভি স্বন্দি। ্বন্দিরগিতিশেষণয়োঃ। ইর ইৎসংজ্ঞেতি বার্তিকাদিক।রমাত্রসশ্তেৎসংজ্ঞ। 

নেত্যনিদিতামতি পধুদ।সোহত্র ন প্রবর্তিত ইতি ্বন্দিগ্রহণম্। সম্তবেতি। একাচ ইতি নেট্। 
১৫৬। মুডমুদ। মুড সুখনে সুদ ক্ষোদে গুধ পরিবেষ্টনে গুধ রোঁষে চ কুষু নির্ষে ্রিশু 

হিংসায়াং দিবাদিঃ ক্রিশু খিবাধনে ক্রা।দিঃ বদ ব্যক্কায়।ং বাচি বস নিবাসে। কিদিতি। অসযোগাৎ, 
লিট কিদ্িতাতঃ কিদিত্যনুবর্ততে ইতি ভাবঃ। উদ্ত্রিহতি। যজার্দিত্াৎ সম্প্রসারণম্। উত্ষিত্বেতি। 
বসতিক্ষুধোরিতীট্।' ভ্রজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণম্্। শাসিবসীতি ষঃ। গৃহীত্বেতি। গ্রহিজ্যেতি 
সম্প্রসারণম্। গ্রহোলিটীত্িঞ্টে। দীর্ঘঃ। 

হয়। যথা, ভুক্ত ব্রজতি। এস্থলে দ্বিচন ,বিনক্ষিত নহে। স্বাত্বা ভুক্ত পীত্ব। 
বউজতি। “অনুদাত্ত” এই সুত্র দ্বার অন্ুুনাসিক বর্ণের লোপ হয়। যথা, বিষুং 
নত্ব। স্তৌতি।. শব প্রভৃতি ধাতুর “শ্র্যকঃ কিতি” এই পুর্ব্বিহিত নিষেধ সুত্র দ্বার! 
নিত্য ইটের অভাব বুবিতে হইবে। যথা» স্থৃত্বা। হৃত্বা। ধৃত্বা। 

১৫৪। ক্তি প্রতায় পরে থাকিলে স্কন্দ ও স্তন্দ ধাতুর নকারের লোপ হয়ন!। 
যথা* স্কন্ত্ব!। স্বন্দ ও স্বন্দ ধাতু উকার ইৎ বলিয়া বিকল্পে তাহাদের, উত্তর ইট 

হইবে। স্বন্তা। স্তন্দিত্বা। 
,৯৫৫। ইটের সহিত বিদ্যমান যে জ্তা প্রতায় উঁহ। কিৎসংজ্ঞক হয় না। 

যথা, শমিত্ব!। যেখানে সেট ন। হইবে» সেম্থলে কৃত্বা এইরূপ হইবেক। 

১৫৬। মুড়, যুদ, গুধ, কুষ, ক্লিশ, বদ ও বস এই সকল ধাতুর 'উত্তর যে 

সেট কতা! প্রত্যয়, তাহার কিৎসংজ্ঞা হয়। যথা, মূড়িত্বা। পক্রিশঃ তত” এই 

সুত্র দ্বারা বিকল্পে ইট হইবেক। ক্রিশিত্বা, ক্রিষ]। ভীঁদত্বা। উধিত্বা । : ৮রদ 

বিদঃ” এই ্থত্র দ্বারা কিত্ব হইবেক। রুদিত্ব1। নিদিত্বা।* মুযিহ্বা। গৃীত্বা! 



০ 

উগ্ুরকদশ্ু প্রকরণম। ৭5৫ 

৮১৫৭ । নোপধাঙ খফান্তাদা।। ১। ২1 ২৩। 

সেটু ভা কিবুপ্ত্যাদ।। অখিতা, আরস্থিহা। গুফিঙা; গুন্ষিত্থা। 
নোপধাৎ কিম গ কোথিঙহা। রেফি হ। 

১৫৮ | বঞ্চিলুঞ্চযতশ্চ | ১। ২। ২৪। 

সেট, ক্ত। কিদ্বা। বচিহ্থা, বঞ্চিহ্কা। লুচিহ্থা, লুর্িহ।। কতিহও, 
অভি । 

১৫৯1 ভযিম্বষিকশে? কাশ্যপল্য | ১ ২1 ২৫। 

এভ্যঃ সেট কতা কিছ্বা। তধিত্থা, ভর্বিগী।  ম্বখি্কা, মধিঙ্থা। 
কুশিহ্বা, কশ্শিত্বা। রলো বাপধাদিতি বা কিস্ত্রম্॥ ছ্যাতিস্থা, দেগাতিস্থা 
লিখিত, লেখিত্বা। রলঃ কিম ? পসেবিঙ্কা। বুযুপপাহ কিম? বভ্ভিহ্বা। 

হলাদেঃ কিন্  এধিহা। সেট, কিম্  ভুক্তা। বসতিক্ষুধে।রিট.। 

উষিত্বা, বপিত্া।। ক্ষুধিহাঃ ক্ষোধিহা | অপেছ পুজায়ামিতি নিতামিট,। 
অঞ্চিন্ব। । গতৌ তু । অক্তেতাপি। লুভিত্বা, লোভিত্বা। লুভ্ভোহবিমোহনে 
কা 8 ৪ তা 

৯ শসা শা শপ শপ শি এ শা পপ শ্পিশ পপি ও তিশা শসপ শ শা শি পি শিস সপাপাস্পা পপ পা ক পথ ০৮ ও রশ 

১৫৭। নেপধাৎ। অগ্তগ্রহণং ম্পগ্ার্থম। থফাদিত্যুন্রেহপি কারে হ্াপ্রভায়বিধ|ন।দ্বিশেষা- 

সনিধানেন উদন্তবিধিনা থক্ষান্তাদিতি লাভ।ৎ। কোথিত বেফিত্েতি | কুগ্চ পুতীভাবে। প্রিঘ, 

কথনমুদ্ধানিন্নাহি'সদানেবু। ইহ রলো। বুযুপপাদিতি বিকলোহপি ন ভবঠ নোপধগ্রহণমু।মর্থয।ৎ | 
১৩৮। বচিত্বেতি । বধু প্রলম্তঘে । লুচিহ্বেতি। লুর্চ অপনয়নে । ফতিত্বেক্তি। গতি; সৌতো। 

ধাতুর্ধন।৭৫কঃ। তন্তার্ধধ(তুকবিষয়ে খতেরীয়তিহ্যাস্ত বৈকলিক হবত্তদভ।বে কিন্বমানেন বিকল্পযতে। 
১৫৯। তৃষিমবষি। গ্ঞিতৃষা পিপাসায়াং। মধ তিতিঙ্গার়াং। কৃশ তনুকপণে। নোপধেত্যতো 

বেতানুবর্রনাৎ কাগ্তপগ্রহণম্পূজ্থম্ । অঞ্চেিতি । উদ্দিতো! বেতি বিকলপপ্রা পাষয়ম। রক: | 

অঞ্চিত্িতি। ন ভা সেভিতি খিত্বাভ।বান্ললে।পেো! ন এবফেহ নাঞেঃ পুজায়।মিতি নলে।পো নেঙি 

প্রস।দকারোক্তিবৃথেত্যাহু: | 

»১৫৭। নকারোপরোধ থকারান্ত ও ফকারান্ ধাতুর উত্তর যে সেট রা 

প্রত্যয় তাহার .কিৎসংজ্ঞা হয় বিকল্পে। যগা, শ্রখিত্বা, শন্তিতা। গুফিত্বা, গুস্ছি'স্। 
নকারোপুধ ধাতু না হইূলে কিৎসংজ্ঞা হইবে *না। অতএব গুণ হইবেক। » যথা 
কোথিত্বা। রেফিত্বা । র 
* ৮৫৮ [১5 বঞ্চ, লু, খত এই কয়টা ধাতুর উন্ধর সেট জ্ঞু। প্রত্যয়ের বিকল্লে 

কিৎস্তজ্ঞা' হয়। যথা, বচিত্বা, বঞ্চিত্বা। লুচিত্বা, লুপ্ত । খনি, উত্থিত্বা । 
4 ১৫৪৯৬। ক্লাশ্তপ মুনির মুতে তৃষ, মৃষ, রুশ, এই তিনটী পাছুর উত্তর সেট” কত 

প্রত্যয়ের কিৎসংজ্ঞা হয় বিকল । “রা, ভৃষিত্বা, তর্ধিত্বা। মমি, মর্ধিত্বা। কৃশিত্ব।, 

ক (৮৯) 
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১৬০। জুব্রশ্চ্যোঠ ভি । ৭ ২। ৫৫। 

আভ্যাং'পরস্ত কতা! ইট্ স্তাৎ।  জরীত্বা, জরিত্বা। ক্রশ্চিত্ব! | 

১৬১ । উদিতো! বা । ৭1-২। ৫৬। 
উদ্দিতঃ পরস্য ্তা ইড্বা। শমিত্ব। অনুনাসিকস্য কীবিতি দীর্ঘঃ। 

শান্ত! । দৃযুত্বা, দেবিত্বা। 

১৬২। ক্রমশ্চ ভি ৬। ৪ ১৮। 
ক্রম উপধায়! বা দীর্ঘঃ স্যাৎ ঝলাদে ক্তিপরে। ক্রান্ত্রা, ক্রস্তবা। 

ঝলি কিম? ক্রমিত্বা। পুভশ্চেতি বেটু। পবিত্বা, পুর্ব । 

১৬০। জুরশ্চ্যোঃ। জু ইতাম্মাৎ কঃ কিতীতি নিষেধে প্রাপ্ডে ব্রশ্চেরুদিহাছিকল্পে প্রাপ্তে 

বচনমিদমূ। জরীত্বেতি। বৃতে। বেতি ইটো বা দীর্ঘঃ। ব্রশ্চিতখোতি। ইহ ন তা ফেডিতি 
কিত্বনিষেধা দৃগ্রহিজ্যেতি সন্প্রসারণন্ন । ৃ 

১৬১। ছ্াত্বেতি। ইড়ভাবপক্ষে চ্ছোরিতুাঠি। 
১৬২। ঝলীদ।বিতীতি। জাস্তনশমিতি সুত্রে বক্তব্যমিতার্থঃ | 

কর্শিত্বা। পরলো ব্যুপধাৎ” এই স্মত্র দ্বারা এুবকল্লে চুলাকাড হইবে। ছ্তিত্বা, 

দ্যোতিত্বা। লিখিত্বা, লেখিত্বা। সেখানে রকাবাস্ত ও লকারান্তের পর ন। হইবে 
সেস্থলে কিৎসংজ্ঞ] হইবে না। যগা, সেবিত্ব। । ইকার উপধ এবং উকারোপধ না 
হইলে কিৎসংজ্ঞা হইবে ন1। বর্িতহ!। হলাঁদি না হইলে কিংসংজ্ঞ। হইবে না। 
এবিত্বা। সেট্* অর্থাৎ ইটের সাহত যুক্ত জ্তাপ্রতায় না হইলে কিৎসংজ্ঞা 
হইবে না। ভূক্ত11 “বসতি ক্ষুধোরিটি” এই: সুত্র দ্বারা বস ও ক্ষুধ ধাতুর উত্তর 
স্ঞ। প্রত্যুয় পরে বিকল্ে ইট হইবে। উবিত্বা, বসিত্বা। ক্ষুধিত্বা, ক্ষোধিত্বা। 

“অঞেঃ পুজারাম্” পুজার্থক অঞ্চ ধাতুর উত্তর নিত্য ইট্ হইবে। অঞ্চিত্বা। 
গত্যর্থ অঞ্চ ধাতুর উত্তর ইট্ু হইবে না। যথা, অক্তু1 লু ধাতুর “লুভোহ' 

বিমোহনে” এই শ্ত্র দ্বার। অবিত্মোহনার্থে কিৎসংজ্ঞ। হইবে। যথা, লুভিত্থী, 
শোঁভিত্ব।। বিমোহনার্থে ইটু হইবে না। যথা, লুব্ধ1। , 

, ৪১৫৭ জু ও ব্রশ্চ ধাতুর উত্তর ক্র! প্রত্যয়ের স্থানে ঈট হয়-। . যথা, জরি 
অরীত।। ব্রশ্চিত্ব!। 

১৬১7 উকার ইৎ ধাতুর উত্তর ক্র প্রতায় স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। শমিত্বা। 
“অন্থনাসিকন্ত কিপ. এই স্থ ছারা দীর্ঘ হয়! শাস্ব।। দৃত্বা। সেবিত্বা। 

৯৬২। বাঁলাদি কত প্রত্যয় ' পরে থাঁকিলে ক্রম ধাতুর উপধার বিকল্পে« দীর্ঘ 
হয়। “যথ1, ক্রাস্বা, ক্রত্বা। বলাদি না হইলে ক্রমিত্বা এইরূপ হইবে *পুঙশচ১, 
এই সুত্র দ্বার! বিকল্পে ইট হইবেক। পবিত্বা, পু 



উন্তরকৃদন্তপ্রাকরণম্। ৭০৭ 

১৬৩ । জান্তনশাং িভাষা। ৬1৪ । ৩২। 
.. জাঙ্ছ্ীনাং নশেশ্চ নলোপো বা স্যাৎ। তি পরে। ভক্তা, ভঙ্ভ্া । 
বক্তা । রড্ক্তা। ,মস্জিনশোরিতি নুম্। তন্য পক্ষে লোপঃ। নষ্ট, 
নংষ্টণ।  রধাদিভ্যশ্চেতীট পক্ষে নশিত্বা। বঝলাদাঁবিতি বাচ্যম্ | ০। 
নেহ অগ্রিত্বা ৷ উদ্দিত্বাদেট, পক্ষে অক্তা, অওঙ্ক্তা । জনসনেতি 
আত্বম । খাত্বা, খনিত্বা। দ্যতিশ্যতীত্বম্ | দিক্বা। সিহা। মিত্বা। 
স্থিহ্ব। |. দধাতের্িও। হিত্বা। 

১৬৪ । জহাতে চশ্চ ভি, | ৭1.৪81 8৩। 

হিত্বা । .হাভস্ত হাহা। “অদে! জগ্গি” | জঙ্গ।। 

১৬৫। সমামেহনএপুর্বেব কতো ল্যপ্্। ৭1 ১। ৩৭। 
অব্যয়পূর্ববপদে অনঞ্সমাসে ক্র ল্যবাদেশঃ স্যাঁ। তুক্। পগ্রকৃত্য। 

অনএ কিম? অকুত্বা'। পধুণদাসাশ্রায়ণানেহ। পরমকত্বা। 

১৬৩। খাত্ব। খশিতেতি। উদিতো নেট্। 

১৬৪ । জক্ষেতি। ঝরে] ঝরীতি পাক্ষিকে। ধলোপঃ। : 

১৬৫ । সমাসেইস ঞ। নঞ্ভিন্নং নঞ্ঃসদৃশমবায়মিতি যাবৎ। তৎপূর্পদং যন্ত সম।সম্তেতি 
বাচষ্টে।. অবায়েতি। প্রকৃত্যেতি। প্রশব্দঃ স্তাপ্রতায়ার্থগত প্রকর্ষন্ত দো।তকঃ স তু কগতিপ্রাদয় 
ইতি ভ্ান্তেন নিতাং সমস্ততে । পণুণদাসেতি | প্রসজাপ্রতিযেধাশ্রয়ণে ত স্তাদেবাত্র লাবিতি ভাবই। 

১৬৩। ক্ত। প্রতায় পরে থাকিলে জকারান্ত ধাতু 'এবং*নশ ধাতুর নকারের 
বিকল্পে লোপ হয়। ভক্ত, ভঙ্ভ্ত1। রন্তু) রড । প্মস্দি নশোঃত এই 
সুত্র দ্বার! নুম্ হয় এবং এ শুমের বিকল্ে লোপ হয়। নষ্ট, নং] প্রা দিভান্চ” 
এই ত্র দ্বারা ইট্ পক্ষে নশিত্বা! এই প্রকার পদ হইবে। প্ঝশ্সাদাবিতি বাঁচা” 
এই স্যত্র থারা ঞ্থখানে ঝলাদি পরে থাকাতে বিকলে ইট্ হইল না। যথা, আ্জত্বা। 
উকারইৎ বলিয়! ইহার উত্তর বিকল্পে ইটু হয়। ইটের বিকল্প পক্ষে অক, 
অঙ্ন্ত।1 প্জন সন” এই স্থত্র দ্বার! ধাতুর অকার স্থটনে আকার হইবে। যথা, 
খাত্বা, থনিত্বা। “দ্যতিন্ততি” এই "সুত্র ছাত্র ধাতুর আকার স্থানে ইকার, হয়। 
দিত্ব।। *সিত্বা। মিত্বা। স্থিত্বা। প্দধাতেহিং” এই সুত্র দ্বারা ধ! ধাতু স্থ]নে 
হি, আদেশ হয়। হিত্ব।। 
*১৬৪। হ্বাদিগণীয় হ! ধাতুর উত্তর জ্তা গ্রতায় পরে থাঁকিলে* ধাতুস্থানে 

হি আদেশ হয় । যথা»হিত্বা ! হাঙধাতুর কিন্ত হাত্বা এইরূপ পদ হয়।- “অদে। 
ক্অর্থিগ এই হুত্র দ্কারা অদ ধাতুর উত্তর কত! প্রত্যয় পরে গ্রাকিলে খাতু স্থানে 
জদ্ধি আদেশ হয় মণ, জগ্া। 
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১৬৬। বত্বতৃকনোরসিদ্ধঃ। ৬। ১। ৮৬। 
ষত্থে তুকি চ কর্তব্যে একাদেশশান্্রমসিদ্ধং স্যাৎ। কোহসিচণ্। হঁহ 

ষত্বং ন। অধীত্য। প্রেত্য। হ্র্সস্তেতি ভুক্। 

১৬৭। বাল্যপি। উ৬। ৪1 ৩৮। | 
অনুদন্তোপদেশানাং বনতিতনোত্যাদীনামনুনাসিকলোপো বা স্তাঁৎ 

ল্যপি। ব্যবস্থিতবিভাষেয়ম্। তেন মান্তানিটাঁং বা, নান্তানিটাং বনাদীনাঞ্চ 

নিত্যম। আগত্য, আগম্য। প্রণত্য, প্রণম্য। প্রহত্য। প্রমত্য। 
প্রবত্য। বিতত্য। অদে জদ্ধিঃ। অন্তরঙ্গানাপ বিধীন বহিরঙ্গোহপি 
ল্যববাধতে জদ্দিবিধৌ লব্গ্রহণাণ্ড । তেন হি হবদত্বাবেক্দীর্থস্শুভিটো 
ল্যপিন। বিধায়। প্রদায়। প্রখন্য। প্রস্থায়। প্রক্রম্য। আপৃচ্ছ্য। 
প্রদীব্য। 

প্র. রস টি জা ও ৯ পর লা আর ০৯০ সস স্পা শা বাপি জলসা | হা জার 

১৬৬। যত্ৃতুকো। প্রাসঙ্গিকষত্ববিষয়মুরদাহরতি। কোসিচদিতি। কে। অসিচদিতি স্থিতে 
এউঃ পদাস্ত।দতীতি পুর্বরাপমেক।দেশঃ। তস্তাস্তাদিবচ্চেতি পরাদিবন্তেন শ্ত।ৎ পদদে!রিতি 

নিষেধাভাবাদিশ;ঃ পরত্বেন বত্বং প্রাপ্তম। একাদেশহ্/সিদ্ধখে সতি অক।রেণঃ ব্যবধ।নাদিণ পরত্বা- 
ভবন ভরতি। প্রকৃতং ল্যপি কাধ্যমুদাহরতি অধীতোতি। 

১৬৭। বিধায়েতি। দধাতেহির্ন। প্রদায়েতি। দে। দদেশারিতি ন।* * গ্রথণ্ত । জনস- 
নখনেতা তং ন। প্রস্থায়। দ্যতিগ্তশীতীত্ং ন। প্রণমা। ক্রমশ্চ শ্ীতি দীখে। ন। আপৃচ্ছা। 

প্রদীব্য। ইররজারার [রিতি.শুঠৌ ন। হাব হস প্রখন্ঠ প্রদীব্যেত্যাদোব। 
টি 

১৬৫ । অবায় শখ পর্ব থাকলে এবং নওঞ ভত্পুরূন সমাস না! হইলে কতা 

প্রতায়ের স্বানে, লাপ্ আদেশ হয় এবং তুকৃ আগম হযর়। খথা, প্রকৃতা। নএ- 

তৎপুরুষ সমাস হইলে লাপ্ ও তুকৃ হইবে না। যথা, অকৃত্বা। পর্মকৃত্ব।। এস্থলে 
পর দাস নঞ্জের আশ্রয় ভেতু লাস হইল না। 

১৬৬1 ষত্ববিপান ও ৭ তুক় পিপান করিতে হইলে একাদেশ "রর অসিদ্ধ হয়। 
এই হেতু কোহদিচৎ। এখানে বস্ব হহ্বল না। অধীত্য। প্ররেত্য। গহুসমস্ত” 
এই সুত্র দ্বার তুক আগম হইয়াছে । 1 ও 

১৬৭। লাপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্ুদান্ উপদেশ যে সকল ধাতুর 
তাহাদের এবং বন ও তন প্রন্থতি ধাঠুর টত্তর বিকলে অন্ুুনাসিকের লেপ হয়ু। 
এই রিৰল্পটা ব্যবস্থানুসারে হইয়াছে । তদ্বারা এই ফল হইল যে, মান্ত অনিট্ 
ধাতুর অন্ুুনাদিক বর্ণের বিকল্পে লোগ হয় এবং নাস্ত অনিট্ ধাতুর ও ধন 
প্রভৃতি ধাতুর অন্ুনাসিক বর্ণের নিত্য লোপ হয়। যথা, আগত্য, আগমা ।। 
প্রণত্য, প্রণম্য ৷ প্রহত্য। প্রমতা। প্রবতা। বিততায। “অআুদোজদ্ধি” এই"সথত্র, 
ঘবারা অদ ধাতু স্থানে জ্ধি আদেশ হয়। জগ্ধ আদেশের বিধিতে ল্যপ্ গ্রহ্ণ হত 



৮ ০০ ০ ০ পপ পাস সাল পালা সা শক সপ পাল ন্ দে সপ সপ শখ সপ পপ 

উন্তরকৃদন্তপ্র করণম্ | ৭০৯ 

-১৬৮। নল্যপি। ৬1 ৪। ৬৯।' 

ল্যপি পুরে ঘুমাস্থাদেরীত্বং ন। 'প্রমায়। প্রগায়। 
প্রপায়। প্রহায়। প্রসায় । মীনাতিমীনোতীত্যাত্বম । প্রামায়। 
নিমায়। উপদায়। বিভাষ! লীয়তেঃ। বিলায়, বিলীয়। নিলোপঃ। 
উত্তাধ্য । বিচা্্য্য । 

১৬৯। ল্যাঁপ লঘুপুর্ববাৎ । ৬। ৪1 ৫৬। 

_লব্ঘুপুর্ববাৎ পরন্য ণেরয়াদেশঃ স্ঠাৎ ল্যপি। নিগণয্য। প্রণম্য। 
প্রবেভিদয্য । লব্ুপুর্না্ কিম সম্প্রধার্য । 

শা. শপ শি শপ শপ পল পদ পপ সপ 5 হত ক: এ জল. ০৪৮ পচ পপ ০ শি জাারারনিজে ০: 

১৬৮। ন নিন টিন নিগায় নি প্রহার ইতি চদা । লীগ পান 

ইতি দিবাদিগণস্থাৎ ল্যপি ন দোষ ইতি। ইহ প্রশায় প্রচ্ছাধোতাত্র শাচ্ছেরস্ঠতরন্ত।সিতি 
প্রাপ্তশ্তেত্বহ্াপাভানবে। বোধাঃ। 

৬৯। লঘঘুপুন্দাদিতি। লঘুঃ পুর্নবো যন্মান্র্ণাৎ। বিবির পরস্তেতার্থঃ। বিগণযোতি। 
নন্বিহ ণৌ কৃতন্তালে।পন্ত পৃর্বম্ম(দ্বিধো৷ ।নিবস্ত। ব।লনুপু্েরকবর্ণ।ৎ পগতং নান্তি। নচারম্তসমর্থ/ম্ 

অগ্চগমযোতাদৌ মিৎস্স চরিতার্থহাৎ। অত্রোচ্যতে । পুর্বস্মদ্বিধৌ স্!নিবন্বমনিতাম। নিঠায়াং 

সেটাতি লিশ্গাৎ। তথা চাত্র স্থানিব্খ।ভ[বাগ্রেরয়।দেশো ভবতোব নিষ্ঠয়াং স্টীতাস্ত।নিতা ত্ব- 
জ্ঞপকত্বং ত্বচঃ পরশ্মিলিতিহত্রে এবাম্মাভিরাপপদিতমিতি নাত্রোপপদাতে ॥ প্রণমষ্যেতি। 
অমন্তত্বান্সিত্েমিতাং হুন্ধঃ। প্রবেভিদ্যাতি। ভিদ্দেযাওগ্র।দ্বেভিদাতাশ্মারিচাল্লোপে যস্ত হুল ইতি 

যলে।পঃ ॥ নন হন্ষয়লোপ|ল্লোপানামাভায়ত্বেন। সিদ্ধত(লঘুপূর্বকবর্ণাৎপরে[শিণান্তীতি কথমিহ 

ণেরয়াদেশং স্ঞার্দিতি চেন্মৈবন্। আসদ্ধবদত্রাভাদিত্াপ্র সমানাশ্রয়ে কুশ্মিন কর্তবো তদসিদ্ধং 

সু[দিত্ি হি ব্যাখ্যাতম্,। হি রিনিডি হশ্বাদয়ে হি ণৌ ণেরয়াদেশত্ত ল্যপি পরত ইতি 

ব্যাশ্রয়ত্বাৎ ৷ 
স্পেশাল ত পাপা শাাশা পাশা আশা 77 রন 

ল্যপ্বহিরঙ্গ হইলেও অগ্ুরঙ্গ রি বাধ করে। গা] দ্বারা এই ফুল হইল 
যে, লাপ্ প্রতায় পরে হি আদেশ। দত্ব, আত্ব, ইত্ব, দীর্ঘ, শুট্ ও উট এই 
সকল কার্য হঠবে না। যথা, বিধায়। . প্রদায়। প্রথন্ত | প্রস্থায়। প্রক্রম্য। 

আপুচ্ছা। প্রদীব্য। 

ঞ ১৬৮। ল্যপ্ প্রত্যয় পরে গাকিলে ঘুসংস্তপীস্যা ও ম। প্রভৃতি ধাতুর আকারের 
স্থানে ইকার হইবে না। ধেট ধাতু যথা, গ্রনায়। প্রমাঘ। প্রগায়। প্রপার)। 
ঞঁহায়। প্রসায়। "মিনাতি মিনোতি” এই সর দ্বারা আত্ম হইবে। প্রময়। 

নিমায় । .উপদায়। “বিভাষা লীয়তে2৮ এই সুত্র দ্বারা বিকল্ে আত্ব হয়। পিলায়'& 
নিলীয়।” নির লোপ হয়। উত্তার্য্য। | 

৯৬৯। ল্যপ্ পরে থাকিলে লবঘৃপূর্দক ধাতুর পর যে ণি তাহার স্তানে অল্প 

আদেল হ্ন। বিগণবা।, প্রণমধা। প্রনেভিদমা। যেখানে লঘুপুর্ধক না হহবে 
রীথানে কি হইবে? সম্প্রণাধ্য। এইরূপ হুইবে। 



৭১০ সিদ্ধান্তাকৌমুদী। 

১৭০ | বিভাঞ্কীপঃ । ৬1 ৪।৫৭। 

আপ্লোতের্ণেরয়াদেশো বা স্তাৎ ল্যপি। প্রাপ্য, প্রাপ্য । 

১৭১ । ক্ষিয়ঃ। ৬। 81 ৫৯। 

ক্ষিয়ে। ল্যপি দীর্ঘঃ স্যাৎ। প্রক্ষীয়। 

১৭২। ল্যপিচ। উ৬।১।৪১। 

ব্যেঞ্চেো ল্যপি সম্প্রসারণং ন স্যাৎ। প্রবায়। 

১৭৩। জ্যশ্চ। ৬। ১। ৪২। 
প্রজ্যায়। 

১৭৪ । ব্যশ্চ | ৬1১1 ৪৩। 

উপব্যায়। 

১৭৫1 বিভাষা পরেঃ। ৬1১1 ৪৪। 

পরের্বেবতঞ। বা জন্প্রসারণং স্যাৎ্ ল্যপি। তুকং বাধিত্বা পরত্বাৎ 

হল ইতি দীর্ঘঃ! পরিবীয়, পরিব্যায়। ফথং মুখং 'ব্যাদায় স্বপিতি 

১৭*। বিভাষাপঃ | অপ্র।ণ্ডবিভ।যেয়ম। আপ্রেতেরিতি । বদ্াগীঙে! ণিচি পরতঃ ক্রীঙ্জীনাং 
ণাবিতাবেহস্তিহীতাদিনী পুকি আবিতিশন্দোহস্তি তথাপি তম্ত নেহ গ্রহণং লাক্ষণিকত্বাদিতি 

ভাবং। প্র(পেতি। এতেনায়ময়োগিবধূবধপাতকৈত্রণমমবাপ্য দিবঃ খলু ,পাত্যতে ইত্তি শ্রীহধ- 
প্রয়েগো ব্যাখ্যাতঃ । অবাপ্যেত্যস্তাবাপযোতার্থসস্তবৎ | এতেন তত্াস্ত ভাবিু্যর্থতেতি 
প্লেশমনুভবস্তঃ পরা স্তা:। 

১৭২। লাপস্থানিনাং কিব্বাচিন্ব গীতি প্রাপ্তসম্প্রসারণং নিষেধরিতুমাহ। লাযপি চেতি। 
১৭৩। জ্যশ্চ। সম্প্রসারণ ন হ্যাৎ দীএবং ব্যশ্চেতাব্রাপি ব্যাখোয়ম্। 

চে 

১৭০। লাপ্ পরে থাকিল আপ ধাতুর পর নির স্থানে বিকল্পে অয় আদেশ হরী। 
ধা গ্রাপযা, প্রাপ্য । 

১৪১ । লাপ্ প্রতায় পরে থাকিলে ক্ষি ধাতুর ইকারের দীর্ঘ হয়। পর্ষীর | 
১৭২। লাপ্ প্রতায় পরে থাকিলে বোঞ্ ধাতুর সম্প্রনারণ হয় না। প্রবায় & 
১৭৩। ল€প্ প্রতায় পরে-থাকিলে জ্যা ধাতুর সম্প্রসারণ হয় না। প্রজগিয়।* 
১০৪ । ল্যপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে বোঞ্ ধাতুর সম্প্রসারণ হয় না . উপব্যায়। 



উত্তরকৃদন্তপ্রকরণম্ত। ৭১১ 

নেত্রে ন্িমীল্য হসতীতি ? ব্যাদানসন্ীলনোত্তরকালেহপি স্বাপহাসয়োরনু- 
বুত্তেস্তদ্রংশবিবন্মীয়া ভবিষ্যতি | 

১৭৬। আতীক্ষ্যে ণমুল্চ। ৩1 ৪ ২২। 
পৌনংপুন্যে দ্যোত্যে পুর্বববিষয়ে ণমুল্ স্যাৎ ভা চ। দ্বিদ্বম্। স্মারং 

স্ীরং নমতি শিবম্। স্মৃত্বান্মুত্বা। পায়ংপায়ম। ভোজংভোজম্। শ্রাবং- 
আাবম্। চিপ্নমুলোরিতি ণমুল্ পরে ণৌ বা দীর্ঘ । গামংগামম। গমং- 
গমম্। বিভাষা চিগ্নমুলোরিতি নুম্ বা। লল্তংলভ্তম্। লাভংলাভস্। 
ব্যবস্থি্ীবভাষয়া উপস্্টস্ত নিত্যং মুম। প্রলন্ত"প্রলম্তম॥। জাগ্রোবি- 

চিপ্িতি ৭১1 জাগরঞ্জাগরম্। ণ্যন্তম্তাপ্যেবম্।1 

১৭৫। ফ্ণমিতি। লাবাদেশস্ত স্বানিভৃতঃ জ্তাপ্রতায়ো গুলভঃ তদ্দিধৌ পুর্নিকালে ইতুক্েঃ॥ 

ন চেহ তদন্তি পূর্ববং হাসৌ স্বপতি পশ্চান্ুখং ব্যাদতে যদৈব -হদতি তদৈব নেত্রে সম্মঃলয়তি 
তথা চ সাপ্রতায়ন্য ছুর্লভত্বাল্যপঃ প্রসক্তিরেব নাস্তীতি প্রশ্নঃ ॥ সমাধত্তে। ব্য।দানেত্য।দিন1। 

এতেনেখর; সর্ধবং ব্যাপা বর্ভতে জ্ঞাত তিষ্ঠতীতাদি বাখাঙম্। শ্রীশেলশিখরং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন 

বিদ্যতে ইত্য।দৌ তৃ সমানাকর্তৃকতানির্বাহায় স্থিতস্তেত্যাদি যণ।সম্ভবমধ্যা হানাম্। 
১৭৬। আভীস্ক্যে ণমুল্চ। ননু বসরপগ্ঠায়েন ক্তাপ্রতায়ো ভবিষ্যতীতি চ গ্রহণমিহ বার্থমিতি 

চেন্মৈবম্। উক্তন্তায়ন্বীকারে তু লডাদ্দিরপীহ প্রবর্তেত ন চেষ্টাপত্তিঃ বিভাষাগ্রে ইতি বক্ষযাম।ণ- 
শুত্রস্থবিভা্গা গ্রহণস্ত বৈয়র্থা প্রসঙ্গ (ৎ তত্র হি জ্তাণমুচলী। বিভ|য।গ্রহণেন লড়াদিসমাবেশার্থ- বিকল্পোেতে। 

যদাপি বাসরূপন্তায়েনেব লডাদিঃ সিধ্যতি তথাপি ণমুল! সচ্ছৈব জাপ্রতায়ো যত্র বিধীয়তে তত্র 

বাসরূপবিধির্ন প্রবর্ততে ইতি জ্ঞ(পনার্থং বিভাবাগ্রহণম্। তৎফলং*তু আনীম্ষেণ ণমুল্ চেতার 
লড।দ্যপ্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ চকারৈণৈব 'জ্তাপ্রতায়ো লভ্যত ইতি" নাস্ত্যেবঃ তন্ত বৈয়খাম। কিঞ্চ 

বাসকপং বিনৈব ভ্ভীলডাদেযোঃ স্বীকরে ন যদ্যন(কাজ্ ইত্যত্র স্প্রতায়বৎ লডাদিরপি নিষিধ্ত, 

তথ। চ ধদর়ং ভূড়ক্রে ততঃ পঠতীতুদ।হরণং ন ্যাৎ সিদ্ধান্তে ত্ব।তীক্ষ্যে পমুল্ চেতি বিশেষবিহিতয়েঃ 
স্বাণমুলোরেব নিবেধাৎ স।ম।গ্তবিহিতলডাদ্দির্বতোবেতি নাক্োবানুপপত্তিরিতি দ্রিক। পূরববিষয় 

ইতি। সমানবর্তৃকয়োঃ পুর্বকাল ইতার্থে। পায়ংপায়মিতি। আতো মুক্। বা দীর্ঘ ইচ্ছি। 

গমের্ণাত্তাপ্মুলি মিতাং হ্রন্বে চ কৃতে বা দীর্ঘ ইতার্থঃ। গ্যস্তস্ত।গীতি। যত্ত, প্র1চ। ০০০০৪ 

মুলোর্ব! বৃদ্ধিরিতি মতমুপন্ন্তং তদপাণিনীয়মিতি ভান; । 
5 ও পি. অপ পা আসত সি সপ সা পা ৩ শি পিস 

১৭৫। ল্যপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে পরিপুর্নক বেঞ ধাতুর বিকল্পে সংগ্রসারণ 

গ্য়। তুক্ প্রতায়ের বাধ করিয়া পরত্ব' হেতু “হলঃ” এই স্তর দ্বার দীর্ঘ তয় । 

পরিবীর, পরিব্যা় । তাহা! হইলে কিরূপে “মুখং ব্যাদায় স্বপিতি” এই /গ্রায়ৌগ 

একই “্নেত্রে নিমীল্য হসতি” এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইল? এস্থলে পুর্ববকালের 

'ভাব.হেতু এখানে কতা প্রত্যক্পেরই সন্ভাবন! নাই সত্য, তাহা হইলেও ব্যাদান ও 

গান্মী্ীজমর উত্তরকালেও নিদ্রা ও হান্তের সম্বন্ধ হেতু সেই অংশ বিবক্ষা দ্বার] হইবেক । 

১৭৩। পৌনঃপুন্য অর্থ প্রকাশ পাইলে পূর্বববিষয়ে ণমুল ও ক গ্রাতায় হয় 
ইং দ্বিতথ হয়। *ম্মারওল্মারং*নমতি শিবম্। স্বত্ব! স্থত্বা। পায়ং পায়ম্প ভোজং- 



৭১২ সিদ্ধান্তকৌমুদী। 

১৭৭। ন যদ্যনাকাজেক্ষ। ৩ | ৪ ২৩। 

যচ্ছব্দে উপপদে পুর্ববকালে য্প্রপ্তং তন্ন। যত্র পুর্বেবাত্তরে' ক্রিয়ে 
তদ্বাক্যমপরং নাকাঙ্কতে চেৎ। যদয়ং ভূঙ্স্তে ততঃ পঠতি। ইহ 
জ্াণমুলৌ ন। অনাকাঙ্েক্ষ কিম? যদয়ং ভুক্ত ব্রজতি তুতোহধীতে | 

১৭৮। বিভাষাগ্রেপ্রথমপুর্বেষু। ৩। ৪1 ২৪। 

*আভীক্ষ্যে ইতি নানুবর্ততে। এধুপপদেষু সমানকর্তৃকয়োঃ পুর্ববকান্লো 
ক্তাণমুলৌ বা স্তঃ। অগ্রেভোঁজং ব্রজতি | . অগ্রোভুক্তা ৷ গ্রথমন্ন্তাজম্। 
প্রথমন্তুক্ত।। পুর্ববন্তোজম। পুর্ববস্তুক্তা। পক্ষে লড়াদয়ঃ। অগ্রে 
ভূইক্তে ততো ব্রজর্তি। আভীক্ষ্যে তু পূর্বববিপ্রতিষেধেন নিত্যমেব 
বিধিঃ। অগ্রেভোজকভ্তোজং ব্রজতি। ভুক্তা ভুক্ত] | 

১৭৭। নযদি। অনাকাও্ ইতি । পচাদ্যজন্তেন নঞ্সমাসম্তদ্দর্শযতি। নাকাজ্ষতে চেদিতি। 

ইহেতি। নন্বেবমন্তরত্েতি স্যায়াৎ ণমুল্ মাভৃৎ কতা তু সমানকর্তৃকযোরিত্বি হত্রান্তরেণ শ্য।দেবেতি 
চেদত্রানুঃ। পূর্বকালে যত্প্র(প্নেততি তন্নেতি ব্যখ্যা ন।ৎ ক্তাপ্রতায়েহপি ন ভবতীতি। 

১৭৮। বিভাষাগ্রে। যদ্গাপাগ্রেশব্দো দেশবিশেষবচনে।ইপ্যন্তি প্রভোরগ্রে ভুঙ্ক্তে ইত্যাদি, 
প্রয়োগাত্থ।গীহু কালবিশেষবাচোেব গৃশ্াতে প্রথমশব্দসাহচর্ধাাৎ প্রথমং ভুগুপ্ডে ইত্যাদৌঞ্তু ক।ল 

এব প্রতীয়তে। অগ্রে ইতি সপ্তম্য্তপ্ত/নুকরণম্। প্রকৃতিবদনু্ধ্ণামত্যস্ত বৈকল্গিকত্বাদ্বিভক্তে- 
লু্ডিকিতঃ অস্ত বামীয়মিতিবং 1 অগ্রেভে।জমিতি | অমৈবাব্যয়েনেতি নিয়মাদ্যস্তমেবেদং ন 
ত্বত্রোপপদসমাসঃ। নন্বত্রে প্রথমপুর্ববশবৈঃ পুর্বকালত্বমুচাতে .ইতি কথমিহ ভ্তীণমুলৌ স্তাতামিতি 
চেদত্রাহঃ। অন্যেভো! ভোতৃভ্যং পুর্ববং ভূত্তা ব্রজতীতি হি বাক্যার্থন্তচ্চাগ্রেপ্রভৃতিভিশ্চোতপ্রেক্ষয়। 
পূর্বস্তমুচাতে চেদত্রীপি অন্তেভেযা ভোভূভাঃ পুরর্বং শ্রজতীতি ব্রঞতাপেক্ষয়। পুর্বত্বং তু জ্!ণমুলাভ্যাং 

দ্যেত্যত ইত্যাশক্ষৈবাত্র নাস্তীতি। নিতামেব বিধিরিতি। অগ্রে ভূঙ্ভ্ে ইত্যেবং লডাদির্ন 

প্রযুঙ্াত ইতি ভাবঃ। টিয়ার 

ভোজম্।. শ্রাবংশ্রাবম। পচিপ্মুলোঃ” এই সুত্র দ্বারা ণমুল্ প্রত্যয় পরে থাকিলে 

বিকল্পে দীর্ঘ হয় | গামংগামম্। গমংগমম্।॥ “বিভাষা চি্মুলোঃ* এই সুত্র 
দ্বার বিকল মুম্ হয়। লম্তংলস্তম্। লাভংলাভম্। ব্যবস্থিত বিকল্প ছারা 
উপসর্গাবশিষ্ট লভ ধাতুর উত্তর নিত্য স্ুম্ হইবে। গ্রলস্ংগ্রলম্তম্। “জাগ্রো" 
বিচিণ্” ৪এই হুত্র দ্বারা গুণ হয়। জাগরং জাগরম্। ণিঙজন্তেরও এই প্রকার 
রূপ হইবেক | 

১৭৭ যে বাক্যে পুর্ব ও উত্তর যে ক্রিয়া তাহা! যদি অপর বাক্য আকাজ্ষা না, 
করে, তাহ! হইলে যৎ্শব্দ উপপদ হইলে পুর্বকালে প্রাপ্ত ক্কু। ও ণমুল্ ত্য, 
হইবে না। যদয়ং ভূঙ্ক্তে ততঃ পঠতি। এখানে ক্ত। কিংবা পমুল্ প্রত্যয় হইবে. 
না। আকাঙ্! অর্থ বুঝাইলে কি হইবে ? যদয়ং ভুক্ত | রজতি ততো 'ইধীতে। 



উত্তরক্নদন্ত প্রকরণম্ প টিন 

৭৯ | কলন্মণা[ক্রো শাশে কঃ খমুএত | ৩ । ৪1 ২৫০। 

 কর্পুপপদে আক্রোশে গমো । চৌরঙ্কারমার্রে।শতি । করোতি- 
রুচ্চারণে। ঢৌরশব্দমুচ্চায্যে তযথঃ | মি 

১৮০ & স্বাছুমি ণমূল্। ৩। ৪। ২৬। 
স্বাছথেষু কঞ্জে পমুল্ স্আাদেককণ্ঠকয়োঃ পুর্ববকীলে। গুবনপদস্থ্ 

মান্তত্বং নিপাত্যতে ৷ অস্থাদাং সাং কুহ। ভূঙ্ক্তে প্রাছিঙ্কারং ভছুক্তি। 
১৪ টু ব্দা 

সম্পন্নঙ্কারম। লবণঙ্কারম্। - সম্পনলনণশব্দৌ -স্বাদ্বপব্যায়ৌ। বাস- 

রূপেণ জ্ঞাপি । স্বাছ্ুংকুন্বা ভূইক্তে | 

১৮* | স্বাদুমি। শ্বাদুমীতার্থগহণং ব্যাখানানকাঠ। শাখগোধা2। মাস্্ুহাঘ তে । নন 

স্বাদৌ ইতোব শ্ত্রম্ত্র মাত্ব ণনল খনুগেবান্ বস্তা তম আবধদিষদিত্মুন ভবিমাতি এবপ নিপা তনং 

বিন।পি মান্তঃং সিধাতীতি মহলাশবসিতি চেসেবম। চাগ্ুল্য শুম শ গোদনবায়চ্েঠি বঙনাজতশ্চ 

স্বাদুহ্কারমিতাত্র ছে চেতি দীঘঃ ভাত ফ্পনন্।বমিতা।দিধগ ট!বিতী় ভাত । কিঞ্চ পিযা বোতো' 

গুণবচনাদিভিডাষি শবাঘীকারমিতি 21২ অততাহর স্বা$মী'৬ কপ" নিণ।তাতে ভতন্চানএপগ্ডহান্রে হদাখো 

ন বা ডীষ্। নিপাতনগিহ ভাবপ্রতাযমা এলিষয়কমূ। তেন, লাছুধুহ্বেতাপি নিদ্তি ॥ হযাদে ৩ৎ। 

উক্তদেষপরিহারায় শ্াদ্রমীতোন লুগন্গীকযতাত পসুল তু ভাসাতান। বুষি, খনি ধৃতেভপি 

স্বাদুষ্কারমিতাদিবপনিদ্ধিরিতি চেশ্সৈবম্ 1 তথা মহ্াইিরস্তরেনূ সান্হিঠহাৎ খন বানুবন্কৃত হৃতি। 

কন্যা দর্শং ব্রান্মণবেদনিত্য। দিপু পৃর্নাপদপ্ত মুম!গমঃ গু।দিতি দিক ।. 

১৭৮1 এই স্থত্র পৌন:পুগ্ত অর্থের আন্ুনুর্ভি হইবে না "গঞ্জে, 'প্রপম ও পুর্ব. 

এই *িনটা পদ পুর্বে থাকিলে এককণঠুক ধা হল উর পুর্নক্কাল বিষয়ে পিকল্লে কা ও 

ণমুল্ প্রত্যয় হয়। যথা, আগ্রেভোজং ব্রনুতি। আগ্রেন্বক্ত1।  গ্রথমহভোকন্গম্। 
প্রথমংভূক্ত।। পুর্বাভোজম্। পূর্ব ভুক্ত, | বিকল্পপঞ্ষে লট্ প্রন্থতি প্র্া় 

হইবেক। যথা, অগ্রে ভূঙ্ন্তে তাতো ব্রজতি। পৌন,পুস্ত অর্থে কিন্ত পুর্বে 

শিপ্রতিষেধ হেতু এই বিধি নিত্যই জানিতে ভহবেক। যথা, অগ্রে ভোঙজংভেোজং 

ব্রজতি। ভূক্তাহুক্তা । 
1৬ .১৭৯। কর্ম উপপদ হইলে এবং আরশ অর্থ গমামানত হলি কূঞ ধঠতুর ও 

উত্তর খমুঙ প্রত্রায় হয় রথ, চৌরংকারমাক্োশতি । এন'ল কুপাঠূর উর 

শর্থ বুবীহীতেছে। অতএব চৌরঙ্কারং আর্রোশতি অর্থাৎ চৌর শব 'উচ্চারণ»করিয় 
টিকার করিতেছে। 

*১৮০৮. স্বাছু অর্থব]ুচক শব্দ চি হইলে একক ঠক ধাতর্থের, পুর্তকালবিষন়ে 
রুঞ্ধাতুর ং উত্তর ণমুল্ প্রতায় হ ।' এবং পূর্নপদের মান্তত নিপাতনে পিদ্ধ হয় । যথা, 

"অস্থীহীং শ্বাীং কৃত্বা ভুক্ত” এই. বিশ্রহে, ্বাতস্কারং ভূঙক্ে। সম্প্প কারম্। 

ক (৯৯) 



৭১৪ | সিদ্ধান্তকৌমুদী । 

১৮১ ।  অন্যাথেবং কথমিথ্ুংহ সিদ্ধ প্রয়োগস্চেহ । ত181২৭। 
এষু কৃঞ্েোো ণমুল্ শ্চাৎু সিদ্ধঃ অপ্রয়োগোহস্য এবসুতশ্চেও কুঞু। 

বার্থহ্বাৎ প্রয়োগানর্হ ইতার্থঃ। অন্যথাকারম্। এবক্কারম্। কথস্কারম্। 
ইস্কারন্তগূক্তে । ইথখং ভূঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ।. সিদ্ধেতি কিম? শিরোহন্/থ। 

কৃত্বা ভূহ্ক্তে। 
১৮২ | যথাতথয়োরসুয়াপ্রতিবচনে | ৩18 1০২৮।] 

কঞ্ঃ সিন্ধা প্রয়োগ ইত্যেব। আসুয়য়» প্রতিবচনে | যথাকারস্তুহং 
ভোক্ষো। -তথাকারং ভোক্ষ্যে। কিং তনানেন ? | 

১৮৩ | কন্মণি দৃশিবিদোহ সাকলো । ৩1 ৪1 ২৯। 
কর্মধ্[ুপপদে ণমুল্ স্তাু। কন্যাদর্শ: ব্ররতি | সর্ববাঃ কন্যা ইত্যর্থঃ | 

ব্রাঙ্গাণবেদং ভোজয়তি,। বং যং ত্রাঙ্গাণং জানাতি লর্ভতে বিচারয়তি 
বা! তং সর্ববং ভোজয়তীত্যথঃ | | 

* ১৮১1 বার্থহদিতি। নিল্পায়েজনহাদ ঠা: । তদেতদর্শয়তি। . ইথং ভুঙ্গ্তে “ইত্যর্থ, ইতি। 

ইহ শাব্ববোধে বিশষলচ স্বেহপি ফলিঠার্থকথখনপরতয়। কা।গমিতি শখুলস্তস্ত নিক্ষলহমুস্তমনতি- 

গায়োজনত্বাৎ। বিগ্ুরগ্ মনে রমাদবনুসন্দ্েয়;। শিরোহস্তাথোতি। ইহ শিরোহম্যথ। বৃত্বোদনদিকং 

ভূইক্কে ইঅর্থলাভায় করোতেঃ অয়োগ আবহাকঃ। তদভবেকতু ছুন্তক্রিয়াগত এব শ্রক।রে! 

গম্যেত ন তু শির: সোহগ্থাকরণুম্ অ৩ঃ করোতেঃ পয়োগাহ বম্তীতি ণৃমুল্তঃ করে| তিরিহ ন্ 
প্রযুজাত ইতি ভাব: । 

১৮২। এগাগারটার। টমনহঃ সন্ যন্দ পৃচ্ছতি তদেদমুত্তর়সূ। *মহাপি. বাসরপপ্তায়েন 

* পচক্ষু জাপ্রতায়ো বোধাঃ॥ | 
১৮৩ | কন্য।দর্শমিতি । অত্র দর্শননিষয়ীকুতানাং সনব।সাং কন্ত।নাং বাকাণর্থে অনবযাৎ 

সাকল্যং বোধাম। লর্ব1 ইতি। দর্শনবিষয়ীভূতাঃ* সর্ব] ই ' অতিশয়গ্রতিপাদনপরমেত। 

লবণংকারম্। সম্পন্ন ও লবণ এই ছুইটী পঞ্দ. স্বাহপর্যায়বাচক । বাসন্ধপ বিধি সবার] 
ক প্রত্যয়েরও বিধান হইবে। যথ।, স্বাডুঃ কত ভূঙক্কে । 

১৮১, অন্যথা, এবং, কথং ও ইথং এই চারিটা শব্দ উপপদ হইলে কঞ ধাতুর 
উত্তর ণমুল্ গতযয় হয়। যদি এ কৃঞ ধাতু প্রয়োগের অনুপযোগী হয়। -যখ]*: 
ধঅন্তাকারম্ঠ- এবংকারম্, কথংকারম্,. ইথংকারম্, ভুডুক্তে। অর্থাৎ এই প্রকারে - 
প্োজন করিতেছে । কু ধাতুর প্রয়োগের উপ্নফোগী হইলে সেখানে কি হইব যথা, 
শিরোহ্ন্তথাকৃত্ব। ভূঙ্ক্তে । ' 
১৮২ । যথা ও তখ। শন্দ উপপদ হইলে এবং "অস্য়া বশতঃ প্রতিবচন দিতেছছ'* 

এইরূপ অর্থ বুধাইেলে কৃঞ্ঃ, ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রতায়" হধ।. যদি শ্রকঞ পাত 
গ্রয়োস্থের অন্থপযোগী হয়। থা, যথাকারমহং (ভোক্ষে]ু।, তখাকারং, ভেলা & 
1কৃং তবানেন ? 



উশ্তরকুদস্তপ্রকরণম্? ৭১৫ 

১৮৪) যাবতি বিন্দজীবোঃ। ৩। ৪1 ৩০। 
'যাঁবছেদং ভুহক্তে যাবল্লভতে তাবদিতার্থঃ। যাবজ্ভীবমধীতে | 

৯৮৫ চর্দোদরায়োঃ পুরে? । ৩। ৪) ৩১। 

.কর্মীত্যেব | চর্ম্মপুরং, স্তুণাতি। িরাগুরং ভূছক্তে 

১৮৬ । ব্প্রমাণ উলোপম্চান্তানতরস্তাম্ | ৩।৪। ৩২ 

কম্মখাপপদে পূরেরমুন্ স্যাদুকারলোপশ্চ বা॥ সমুদায়েন বর্প্রমাণে 

গম্যে। গোস্পদপুরং বুষ্টে। দেবঃ . গোম্পদপ্রং বৃষ্টো'দ্েবঃ। অস্তেতি 

কিম? উপপদস্ মা ড। মুধিকানিলগ্রম্। 

ব্রাহ্গণবেদমিতি । বিদ জ্ঞানে । বিদ* লছে। বিদ বিচ।রণে ইতিশধাথ।ন্ পর্যা।লে।চা বা।5ষ। 

আঁন।তীত্যাদি! সন্র্ণগ বিদেবনেকখহালেহ, গ্রহণমিতি ভব 
১৮৬। যাবতিবিন্দেতি। বিদেল(ভারখখগ্রানুকরণম্। তশ্তহি বিন্দতীত্য!দে শে মুচাদীন।মিতি 

মুমন্তি।: যাবল্লভত ইতি । অসাকলামনেন দুর্শয়ঠি। সাকলো হি কর্মনণি দৃুশিবিদোরিত্যনেনৈব 
সিগ্কম্। ' 

১৮৫।- ভর্তি ।  কন্মপীত্নেতি ।  এনঞ্ পুরেরিভি শাস্তস্য লিংদশো ন তু কেবলন্ত। 

ইকশতিপেতি, ইকা!, নির্দেশ: | তশ্যাকর্দ্রকহাদিতি হব: ॥ চক্বপূরস্থিতাদি |. চর পূরযিত্বা। 
উদর" পুরযিত্বা উদরপুরণবিশিষ্টা ভুজিরিফ়েহ্যর্থ। ইহ,পুর্বক।লে ইতি ন সম্ঘধা/তহসম্তব।দ প্রতীতেশ্চ। 
এবমন্ত ত্রাপি যথাসন্তবং বোধাম্। 

১৮৩ । কর্ধট্রপপদ হইলে ঢুশ শস্দি ধাতুর উন্ধর সাকলার্ে 'ণমুল্ প্রত্যয় 
হয়। যথা, কগ্ঠাদর্শং বপসন্তি। আর্থ সকল কণ্ঠাকে' বরন করিতেছে । ত্রাঙ্মণবেদং 
ভোঙ্গর়তি। যংষংত্যস্কণং জানাতি লভতে বিচারয়তি ঝ] তং তং সর্বং ভোজয়ন্তি 

কতার্থ: ৷ 
১৮৪ । যাবৎ শব্দ উপপদ হইলে বিন্দ ও জীন, ধার উত্তর ণমুল্ প্রাতায় হু । 

বা, যাবদেদং ভূঙ্চ্ষে মাবল্লছতে ভাবদি ভার । যাবক্জীবগধীন্তে ।.. 
১৮৫] চন ও উদর শণ্দ উপপদ হলে পুন ধাতুর উত্তর ণমুল্" প্রতায় হ্চ। 

“থা, চপূরং স্ণণতি। * উদরপুর" ভঙ্ক্রে। 

৪ ১৮৬] যদ্দি-ধাতু 9 প্রায় মিলিত হয়া! বর্ষার, পরিমাণ বুঝাইীলে" এবং কর্প 
দ “হইলে পূর ধা্ছুর উত্তর ণমুল্ গ্রত্যয় হয়. এলং ধাতুর বিকল্পেন্উ কারে লৌপ 

০ বণ গোষ্পদপুরং ৃষ্টো দেব, গোম্পদ প্রং বৃষ্টে। দেব | - হরে “অহ”, এইবগ 
প্রয়োগ থাকাতে উপপদেক্ হইকে্ন। বুঝাইতেছে । যথা, মুষ্রাবিলপ্রম্। 



৭১৬ সিদ্ধান্জকৌমুদী | 

১৮৭ | চেলে কোপে । ৩। ৪1 ৩৩ 

ই কর্্মসূপগদেনু ক্লোপেণমূল্ স্যাদ্বপ্রমাণে। চেলক্োপং 
বৃষ্টো দেবঃ বন্ত্রপ্লোপন্। .বসনর্োগম্। 

১৮৮। " নিনুলদ্খুলয়োঃ কঘঃ | ৩ । ৪1 ৩৪ 
কণ্মণাতোন । কষাদিদনুপ্রয়োগহ বক্ষাতি। অত্র প্রকরণে পূর্বকাল 

ইতি ন. সন্বপাতে। নিণুলরাষং ক্ষতি । সমুলকীযং ক কঘতি। নিমুলং 
সমুলং কষতাতার্থঃ,। একশ্যাপি, ধানগন্ত নিমুলা দিবিশ্ষণ সন্বন্ধা নদ | 
তেন সামাগ্যবিশেষভাবেন বিশেষণবিশেঘ্যভাব2 | 

১৮৯। শুকচর্ণবক্ষেবু পিষ?। ৩। ৪1 ৩৫। 
এষু কর্ন, পিষেণমূল্। শুঙ্ষপেষং "পিনগ্টি।  শুষ্কুং পিনগ্রীত্য্থঠ | 

চরপেষম্। জক্ষপেষম্। : 

১৮৭ চেলে। ব্য।ণ]না দর্থগ্রহণমিতা 5 । চেলারেখিতি। চেলরেপমিতাাদি। যথা বর্ষণে 

চেল।নি শা য়নে ঠ৭! ৯ হতাথঃ। অশ্থে তু কুয়া শব্দে উন্দে চা উপ্দী পেদনে? ক্রিপু আর্র।ভাবে 

ইতোবং ক্রে।পমিতি গনুলগ্ুহ্ত প্রক্কভাথা পষালো 0 যখা। বর্ষণে চেলা স্যর বা তাবদ্ বুষ্ট 

ইতি ব্যাচখু!ঃ । মা ৮ ৃ 
১৮৮। নিমুলমিত্ি। নিগতং মুলমন্য স্তিমূলন্। সহ মুলেন সমুলম্॥। নিমুলসনুলকষ্ণভি্নং 

কষণমিতি শাববোধ: তেনেতি । অজ্রেদূং বোধাম্1 গামান্যং বিশেষ্যং বিশেষস্তু বিশেষণসূ। 

আজে! বৃক্ষ ইতা।দৌ আমো। বিশেষণং ধৃক্ষপ্ত বিশেষামিতি সবজনাপ্ভবাৎ যতশ্চ/ত্র নিমুলকধণ|দিকং 
' বিশেষণং কেবলকষণস্ত (বংশধ্যমিতি । 

পপ শপ ১ আও 

১৮৭ বর্ষার প্রামাণ লঝাইপে চেল্লাথ কর্ম্ম উপপদ হইলে কোপ ধাতুব উত্তর ণমুল্প 
প্রায় হয়। যথা, চেলক্লোপং বুষ্টে। দেব বঙ্গকরোপম |" বমন্তকোথম্। 

৯৮৮। নিমুল ও সমূল এই উভয় শন্দন্ূপ কম্ম উপপদ হইলে কষ ধাতুর উত্ত্ন- 
পমুল্ প্রত)য় হয়। কষাদি পিষয়ে অগ্ুপ্রয়োগ পণ্চাৎথ বরিবেন। এই প্রকরণে* 
পপর্বঝাল শব্দের সর্থন্ধ হঈনে না.। নিমূলকাষং কখতি। সমূলকার্ষং কষাতি। নিষৃলং 
সণৃল্পং কষতী শ্যর্থঃ।: ধাত্বর্থ এক হইলেও [নম্লাদি বিশেবণের সম্বন্ধ থাকাতে, ধাত্বর্থের 
ন্্রভেদ “হইবে । .তাহা দ্বারা এই হইল যে,.সামান্ত বিশেশখভাব দ্বার! বিশেষা ও * 
বিশেষণভাব বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আত্রবৃক্ষ শের সভায় আজ..এই সামান্তের* 

বিশেষাত্ব এবং বৃক্ষ এই বিশেযোর বিশেষণত্ব ভইবে। , 
* ১৮৯। শুক, চূর্ণ ও রূক্ষ এই কয়টা কন্ম উপপদ হইলে পিষ*ধাতুর উত্তর শা 
প্রত্যয় হয়। যথা, শুর্ধপ্রপষ: পিনটি। শুং পিনষ্িংইত্যর্থ:৫ চুর্ণপেষম্। রূক্ষপেষমূ্ 



উন্ধরকধন্তপ্রকরণষ্। ' ১৭ 

১৯০ | সমূলাকতজীবেষু হন্কৃঞ গ্রহঃ | ৩।৪। ৩৬। 
_ কন্মণীভোব। সমুলঘাতং হস্তি। অকৃতকারং করোতি। জীবগ্লীহং 

গৃহ্াতি। জীবতি ইতি জীবঃ। ইগুপধলক্ষণঃ ক$। জীবন্তংগৃহ্াতীতার্থঃ। 

১৯১,। করণে হনঃ |  ৩। ৪.1 ৩৭। . 
পার্ঘাতং হন্তি। পাদেন হস্তীত্যর্থঃ । যথ।বিধ্যনুপ্রয়োগার্থঃ 

সন্ নিত্াযসম।সাঞ্ফোহয়ং যোগহ। ভিন্নধা, সঙ্গে তু তু “হিং সাথানাং ছুতি ্ 
ৰক্ষ্যতে । | 

| ১৯২। ন্সেহনে পিষঃ। ৩1 ৪1 ৩৮। 

সিহ্চতে যেন শম্মিন করণে উপপদে পিষেরণমুল। উদপেধং পিনগ্রি। 
উদকেন পিনষ্টীত্যর্থঃ। 

১৯৩ । হস্তে রক্ভিগ্রহোঃ। ৩1 ৪1 ৩৯। 

হস্তার্ে করণে। হস্তব্ং বর্ভয়তি। “করবর্ভম্। হস্তে গুলিকাং 
করোতাত্যর্চঃ। হস্তগরাহং গুহাতি। করগ্রাহ্ম্। পাণিগ্রাহম্। 

১৯৬ 'ম্বেপুষ। ৩। ৪1:৪০ । 

করণ ইত্োব। স্বে ইতার্থগ্রহণম্। তেন স্বরূপে পর্য্যায়ে বিশেষে চ 

পমুল্। স্বপোষং পুষ্গাতি। (ধনপোষম্। গোপোবম্ত। . 
সপ বাপ শপ সিল শপীপ্প পল পশািসপ |  শপপীমপা পোস্ট | স্পা পাশ পদ পাপী ৭ পি এত - সপে মা শপ চা চট 

৮ 
০২ শি শী পাজি এ পাপা | শত শপ» পা৯ বর 

১৯২। স্বেহণে।  জ্ষচ বৃঠি সুত্রে এব স্সেহনগ্রহণং ন কুতম্। তত্রাঁহ কম্মণি দৃশিবিদে(রতি 
হুত্র/ৎ কর্মী হানুবর্ততে ইহ তু পুর্বহ্থত্রাৎ করণ উত্তান্ুবর্ঠনীয়মিতি | 

২৯৩৭ হস্তে। হন্তইত্যর্থগ্রহণং তদাহ। হগ্তার্থে তি । 

» ১৯০ । সঙ্গুল, অকৃত ও জীব এই কয়টাঞ্ক' উপপদ হইলে যথাক্রমে হন, ₹ এও 
গ্রহ ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রতায় হয়। ,ষণা, লমৃলঘাতং £াম্ত। অকরুনহকারং *করোতি । 
জীবগ্রাহ গৃহু্তি।, আ্বাবতি এই বিগ্রহ *জীবঃ “ইগুপধজ্ঞাপ্রী কর কঃ এই শত্রের 

দ্বারা ক প্রশ্য় হয়। জীবন্তং গুহ্াতীভার্থ:। 
৯৯১1 করণ বাচক পদ উপপদ হইলে হন ধাতুর উত্তর ৭মুল্ প্রত্যয় হয়। ঠ যথা, 

পাদঘাতং হস্তি? পাদেন.হস্তীশ্তার্থঃ।. যথাবিধি অন্পরযোগ হইয়! নিত্যসমান্তর্থ ই 
পৃথুকুণ্ুতবি'হত হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন ধুতু সম্বন্ধে কিন্ত “হিংসার্থানাঞ্চ” এই সুত্র 
দ্বার। হিংসার্থক ধাতুর বিষয় পরে বলিবেন 

৮, ১৯২। যদ্দারা লিগ্ধ হওয়া.যায় এরূপ করণ উপপদ হইলে পিষ ধাতুর' উত্তর 
খমূল্ প্রতায় হয়। স্উদপেষং পিনষ্টি উদকেন প্রিনষ্টীতার্থঃ | 
স্ট» ১৯৪। “হস্ত*বুঝাযু এরূপ করণ উপপদ হুইলে বৃত ও গ্রহ..ধাতুর. উর ণমুল, 
প্রত্যয় হয় যথা, হস্তগ্রাহং শাতি | কর্গ্রাহম। পাঞ্জগ্রাহম্। | 



সিদ্ধ স্তবেইমুদী , 

১৯৫" অধিকরণে বন্ধ; । . .৩। ৪1 ৪১। 
চক্রন্ধং বর্মাতি। চক্রে বর়াতীত্যর্থঃ | 

১৯৪ । ং্ঞোয়াম্ | ৩। ৪1 ৪২।. 

. বরাতেণমুল্ সংজ্ঞায়াম্ ক্রৌঞ্চবন্ধং বদ্ধঃ | মমুরিকাবন্ধম্ | 
অট্রালিকানন্ধম্। বন্ধবিশেষাণাং সংদ্তা এতাঃ। 

১৯৭। , কত্রেোজীবপুরুযয়োর্নমশিবহো । '৩। ৪ ৪৩। 
জীবলাশং নশ্যতি । জীকবো নশ্য তীত্যর্থঃ। পুরুষবাহং বহতি। পুরুষে 

বহতীতার্থঃ। | 

১৯৮। উদ্ধে শুধিপুরোহ । ৩1:৪1 8৪ 1. 
উদ্ধে কর্তরি। উদ্ধীশোষং শুষ্যতি । বক্ষাদিররধ্ব এব তিষ্ঠন্ শুষ্যতী- 

তার্থঃ। 'উদ্ধপুরং পূর্যতে। ০ এব ঘটাদির্ববরোদক্ষাদিন। পুণো 
ভবুতাত্যর্থ; । 

১৯৯। উপপমানে কর্মণি চ") ৩1৪1 ৪৫1. 
সা কন্তরি।.. ঘৃতনিধায়ং নিহিতং জলম্। স্বতমিব সুরাঁক্ষিতিত্যরথঃ । 

অজনাশং নষ্ট 1 অজ ইব নষ্ট ইত্যর্থ2।, | | 

১৯৬।,' সংজ্ঞায়াম্, -অনাধকরণার্থ আরম্তঃ। 

১৯৪। স্তার্থে করণবাচক পদ টউপপদ হইলে পুর ধাতুর উত্তুর ণমুল্ প্রায় হুয়। 
এস্থলে স্ব শবের অথেরই গ্রহণ বুঝাইতেছে। ভাহাতে এই ফল হইল যে, স্বরূপকরণ, 

পর্যযারবাঁচি করণ ও নিশেষকরণ উপপদ হইলে'পুষ ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রক্ডিয় হয়। যথ), 
স্বপোষং পুক্তাতি |. ধনপোঁধম্।  (গোপোষম্। 

১৯৫ । অধিকরণবাচক পদ উপপদ হইন্লে বন্ধ ধাতুর উত্তর ণমুল প্রততুয় হুয়। 
যথা, চন্ধন্ধং বপ্াতি চক্রে বধাতীতার্থ;। . 

১১৬ । স*ভর্লা' অর্থ বুঝাইলে বন্ধ ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রতায় হয়। যথা, রে. 

বন্থং বং ॥ ময়ুরিকাবন্ধম্! অট্রালিকাবন্ধম্। “এইপঁলি ব্স্ধবিশেষের সংজ্ঞ। । ... 

১৯৭। জীব বাচক ও পুরুষ বাচক ক্র উপপদ হইলে যণাক্রমে নশ ও. বত ধাতুর 

'উত্তর থু প্রতায় হয়। যথ।, জীবনাশং নগ্র্তি। জীবো. নশ্াতি 'ইতার্থঃ ।- 
থুরুষবাহং ব্ডতি।  পুরুযষো বহতি ইতার্থঃ। ক 

১৯৮। উত্ধারূপ কর্ত। উপপুদ- হইলে শুষ ও পৃর ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রভার “য় 
যথা, উদ্ধশোষং শুষ্যতি। বৃক্ষাদিরদ্ধ এব তিষ্ঠন শুষাতি ইত্যর্থঃ। উদ্ধপুরং প্রধ্যতে £ 
উর্ধমুখ এব ঘটাদিঃ বর্ষোদ কাদিন' পুর্ণে। ভব, ইত্যর্থ:. ৷ [...) 












